XXI. évf. 37. szám • 2012. október 17. • Terjesztői ára: 75 Ft
A Művészetek Házában köszöntötték a
Gödöllői Nyugdíjas Egyesület 90 éves
tagjait, köztük a szervezet elnökét, Vass
Károlyné, Babi nénit.
(4. old.)
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Nagy sikerű koncertet adott a Gödöllői
Szimfonikus Zenekar. A bérletes előadássorozat első részében többek között egy ősbemutatót is hallhatott a közönség. (5. old.)

Második mérkőzését is elveszítette a
TEVA-Gödöllői RC. A hölgyek ezúttal a
szlovén Calcit Kamnik otthonában kaptak
ki 3:0-ra a MEVZA-ligában.
(8. old.)

Vajdasági napok Gödöllőn

Ariadné lányai

Lúdas Matyi a főtéren

Új kiállítás

Hímzések, festmények, szalmaképek,
festett tojások és üvegek dicsérték –
többi között – a kézművesek munkáját; helytörténeti dokumentumok idézték fel településeik múltját a hotel
emeletén rendezett kiállításon. Szombaton a műfajok széles skáláját bemutatva köszöntek el a várostól. A szállodában és a főtéren bemutatott műsorban fellépett a Szederinda Népdalkör, a Lúdas Matyi Művészeti Csoport Népdalköre és Táncegyüttese,
Aladics Tibor, Ludas polgármestere,
továbbá gyermekszínjátszók. A kiállítókat és a szereplőket Vörös Imelda,
a Szabadkai Gyermekszínház színésznője, a Szabadkai Rádió műsorszerkesztője mutatta be a közönségnek. A program előzményéről a Gödöllői Királyi Kastély Barátainak
Egyesületét vezető Szlávik Jánosné
szólt a hétfői megnyitón. Felidézte azt
a napot, amikor a Magyarok Házában, Budapesten megtekintette Rácz
Szabó Ferenc nívódíjas hímzőmes-

Fotó: Balázs Gusztáv

A magyar–szerb határ mellől,
Ludasról, Palicsról, Radonovácról és Szabadkáról érkeztek vendégek az október 8-13ig a Gödöllői Testvérvárosi
Egyesület és a Gödöllői Királyi
Kastély Barátainak Egyesülete
által az Erzsébet királyné Szállodába szervezett Vajdasági
Napokra.

ter kiállítását. Csodálattal nézte a
munkákat, de szomorúsággal is, mert
egyetlen napig voltak láthatók. Úgy
érezte, ezeket Gödöllőn is érdemes
bemutatni. Az elképzelés megvalósítását a Gödöllői Testvérvárosi Egyesület programsorozata tette lehetővé,
amihez illeszteni lehetett a vajdasági
kézművesek tárlatát. Merthogy az
egykor kántorként működő, a tűvel és
színes cérnákkal második szívinfark-

Látás hónapja-2012.
októberében az EMO Optika
Belvárosi Szemészetben!
2012. októberében ismét megrendezésre kerül a
„Látás Hónapja” elnevezésű kampány. Gödöllőn
az EMO Optika Belvárosi Szemészet „Látás
Hónapja” kampány kijelölt üzletében idén
októberben is jelentkezhetnek ingyenes látásellenőrzésre és szaktanácsadásra az érdeklődők.

Palcsi Beáta az EMO Optika Belvárosi
Szemészet optometrista, kontaktológusa
elmondta: A Látás hónapja a Magyar Látszerész
Szövetség és az optika szakma által közösen
létrehozott kampány. A szervezők, szakmájukat
tisztelve szívükön viselik a magyarországi
látáskultúrát. Világszintű felmérések alapján az
emberek több mint 50%-ának lenne szüksége
valamilyen látáskorrekcióra. Ezzel szemben
Magyarországon közel 1,5 millióan még sosem
vettek részt szemvizsgálaton. A látásunk és legfontosabb érzékszervünk a szemünk állapotával
érdemtelenül keveset foglalkozunk. A látásvizsgálat során nem csak egy esetleg később
súlyossá váló szembetegség, de például a cukorbetegség, vagy akár a magas vérnyomásra
utaló jelek is felfedezhetők. A gyakori fejfájás,
a rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles
folytatás a 14. oldalon
látás és a dioptriakorrekció

tusa után megismerkedő Rácz Szabó
Ferenc többekkel együtt érkezett. S lám,
több terem kellett ahhoz, hogy ízelítőt
kaphasson a gödöllői közönség a ludasi
és környékbeli emberek alkotóerejéből
és tehetségéből, amivel a mindennapok
munkája mellett őrzik és gyarapítják
népművészetünk értékeit. Gödöllő önkormányzata a megnyitó és a záróünnepségen is képviselte magát. Hétfőn
Tóth Tibor alpolgármester fogadta

kedves szavakkal a vendégeket. Mint elmondta, Gödöllő büszke a testvérvárosi
kapcsolatokra, melyek évről évre elmélyülnek és bővülnek. Szerbiában
Zenta a testvértelepülésünk. Nagyra becsüljük, hogy az ott élők mindent megtesznek közösségük erősítéséért.
A képzőművészeti kiállítást szombaton
Rácz Szabó Ferenc kalauzolásával megtekintette Gémesi György polgármester.
(folytatás a 4. oldalon)

Új kiállítás nyílt a GIM-Házban október 13-án, Ariadné leányai címmel. A tárlaton Hauser Beáta, Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész, érdemes művész, Nagy Judit, Munkácsy-díjas kárpitművész és Rónai Éva, Ferenczy
Noémi-díjas kárpitművész, érdemes művész munkáit láthatják.

A kiállítás a „Híres Hölgyek Gödöllőn –
2012 a Nők Éve” programsorozat részeként valósult meg.
Gémesi György polgármester a rendezvényen mondott köszöntőjében méltatta
a GIM-Házban folyó művészeti munkát. Úgy fogalmazott, az itt rendezett
rendkívül színvonalas programok jelentős szerepet játszanak abban, hogy egy
olyan nagyszabású rendezvénysorozat,
mint a Nők Éve, folyamatosan képes az
érdeklődés középpontjában maradni.
A kiállítókat és alkotásaikat Szepes
Hédi művészettörténész mutatta be.
Felhívta a figyelmet arra, a művészek
nem csak kárpitjaikkal, hanem rajzaikkal is kivívták a szakma elismerését.
(folytatás az 5. oldalon)
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Meg kell duplázni a létszámot

Több százan búcsúztak M. Judittól

Polgári védelmiseket keresnek
November folyamán kézbesítik
egyes gödöllőieknek azokat az
értesítéseket, amelyben polgári védelmi szolgálat céljára
adatokat kérnek tőlük. A
62/2011 ( XII.29 ) BM rendelet
szerint ugyanis Gödöllőn 300
főt kell bevonni ebbe a munkába.
A „2011. évi CXXVIII. Törvény a
katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról” szerint az állampolgárokat
polgári védelmi kötelezettség terheli.
A törvény a lakosság arányához mérten adja meg, hogy egy adott településen hány főt kell bevonni ilyen feladatokba. Gödöllő esetében 300 fő az
előírás, ami több, mint duplája a jelenlegi állománynak.
Megkeresésre elsősorban a fiatalok
számíthatnak, a lakcímnyilvántartás,
a hadkiegészítő parancsnokság, és a
munkáltatói adatok alapján, ami az
adatvédelmi törvényben foglaltaknak
megfelelően kapnak meg és használnak fel az önkormányzat illetékesei.

Részükre adatlapot küldenek ki, amit
kitöltve kell visszaküldeniük az abban megadott címre. Ezek alapján választják majd ki azokat, akiket szükség esetén bevonnak a polgári védelmi szolgálat feladatainak ellátásába.
A kötelezettség nem vonatkozik, a
18 éven aluli és a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárt elért személyekre, a terhes nőre – a terhesség megállapításától kezdve, a gyermekét saját
háztartásában nevelő anyára – a gyermek 6 éves koráig, a gyermekét saját
háztartásában egyedül nevelő szülőre
– a gyermek 14 éves koráig, a nagycsaládosokra, arra aki a vele közös
háztartásban élő, állandó ápolásra
vagy gondozásra szoruló egyenes ági
rokonát vagy házastársát egyedül látja el, aki munkaképességét legalább
67 százalékban elvesztette vagy aki
egészségi állapota folytán a kötelezettség teljesítésére alkalmatlan.
Természetesen nem csak beosztó
határozat alapján vehet részt valaki a
munkában. Örömmel várják azok jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek, hogy szükség esetén segítsenek

„Tiszta Udvar – Rendes Ház”, Gödöllő 2012

Hamarosan díjátadás
Gödöllő Város Önkormányzata
a Föld napja alkalmából indította útjára a „Tiszta udvar –
Rendes ház” programot a helyi
civil szervezetek bevonásával.
A környezet szépítő megmérettetésre két kategóriában
lehetett pályázni a nyár folyamán. A díjátadásra október
25-én, 17 órakor kerül sor a Városháza dísztermében.
A program keretében társasházak és
kertes (családi) házak részére meghirdetett pályázat célja egyrészt, hogy
a lakosságot minél jobban bevonja
saját környezetének gondozásába,

másrészt, ez egyfajta elismerés is lehet azok részére, akik nagy gondot
fordítanak arra, hogy házuk és annak
környezete, a kert, a kerítés, az ingatlan előtti közterület szép és ápolt legyen. A kiírásban azonban nemcsak a
környezet szépítésére helyezték a
hangsúlyt, hanem a fenntarthatóságra
és a környezetbarát megoldások alkalmazására is.
A beérkezett pályázatokat az elmúlt hetekben elbírálták, a díjak odaítéléséről a kiírók meghozták a döntést. Mindkét kategóriában I., II., és
III. helyezettet hirdetnek, de a civil
szervezetek jóvoltából több különdíjat is kiosztanak.

bajba jutott embertársaikon. Ők a
28/529-169-es telefonon jelentkezhetnek.
A polgári védelmi kötelezettség
nem új keletű, azt a honvédelemről és
a Magyar Honvédségről szóló 2004.
évi CV. Törvény, és a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII.
Törvény is előírta. Az új törvény alkotása során figyelembe vették az elmúlt évek, többek között a 2010-es
nagy árvizek, valamint a kolontári vörösiszap katasztrófa tapasztalatait,
amik rávilágítottak a hiányosságokra.
A területen jártas szakemberekre
bárhol, bármikor szükség lehet. Ezt
jól példázza a 2012. május 12-én
Máriabesnyőnél történt vonatbaleset
is, amikor nagy erőkkel vonultak ki a
szakemberek, és félő volt, hogy a lakosságot érintő intézkedésekre is sort
kell keríteni. Szerencsére erre nem
volt szükség, az azonban fontos, hogy
ilyen esetben legyenek olyan civilek,
akik megfelelő tudással bírnak, és segítik a szakemberek munkáját.
jb

Az már tudható, hogy nem „csupán
egy táblát” kap az első három
helyezett, hanem más, jelentős értékű
elismerésben is részesülnek. A
szervezők a díjazottak mellett az
érdeklődőket is várják az ünnepélyes
díjátadásra.
A „Tiszta Udvar – Rendes Ház”
program az önkormányzat a Gödöllői
Értékvédő Közhasznú Egyesület, a Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, a Gödöllői Kertbarát Kör, a Gödöllői Városvédő Egyesület, a Greendependent Fenntartható
Megoldások Egyesülete és a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos
Szövetsége Gödöllői Szervezete és a
Gödöllői Lokálpatrióta Klub közreműködésével valósult meg.
A programot a Zöld Híd Kft., a
Gergely Díszfaiskola és a Sopro Hungária Kft. támogatta.
jb

Már a télre készülnek a városüzemeltetők

Felújítás után jöhet a hótolás
Kihasználják a kedvező időjárást a VÜSZI Kft. munkatársai.
A napokban több helyszínen is
újabb felújítás kezdődött, de
már a téli munkák előkészítésére is figyelmet szentelnek.
Javítják a járdát az evangélikus templom Gábor Áron utcai oldalán a Petőfi-szobor és az Átrium üzletház között. A korábbi vegyes – murva, kockakő és aszfalt – burkolatot elbontották. A munkát két szakaszban végzik,
jelenleg a templom oldalában dolgoznak, ahol nagykockakő szegélyes
aszfalt burkolatot alakítanak ki, majd
az épület és a szobor között nagykockakőből építik meg az új járdaszakaszt. Az aszfaltozási munkákat a tervek szerint a héten végzik el. A munkák várhatóan október 25-ig tartanak.
Kiemelt járda felújítás kezdődött
az Iskola utcában is, itt a Teleki Pál
tértől a Batthyány Lajos utcáig terjedő szakaszon dolgoznak. A héten
aszfaltozzák a korábban elkészített
járda alapot a Premontrei utcában és a
Szőlő utcában a buszmegállót. Ez
utóbbi a Szőlő utcai munkák végleges
lezárását is jelenti.
Folyamatos a járdakarbantartás a

Nagyvárad utcában a Bartók Béla és a
Testvérvárosok útja közötti szakaszon, ahol felszedik és újrarakják a
járdalapokat. A Bartók Béla utcában a
múlt héten már véget ért a munka.
A karbantartás nem csak az utakon,
hanem az élővizek mentén is fontos.
A medrek kaszálásának idei utolsó
fázisa zajlik, a héten az Alvégen dolgoznak a VÜSZI munkatársai.
Bár a téli ügyelet csak november
15-től kezdődik, a téli időjárásra, az
abból adódó feladatokra már most
megkezdték a felkészülést. Már zajlik
a gépek – hótolók, szórógépek – karbantartása, műszaki felülvizsgálata és
felkészítése. Mint megtudtuk, szóró-

Október 9-én, római katolikus egyházi szertartás keretében, mély részvét mellett helyezték végső nyugalomra a Dózsa György úti temetőben
M. Juditot, a Szent István Egyetem munkatársát, akit szeptember 24-én
gyilkoltak meg Domonyvölgy és Bag határán. A város és az ország közvéleményét megrázó bűncselekmény áldozatát Szecsődi Péter plébános
búcsúztatta.

Elismerés a térfelügyeleti rendszer munkatársainak

Sokat segítettek a kamerás felvételek
Elismerésben részesítette a gödöllői térfelügyelet munkatársait dr. Solti László, a Szent István Egyetem rektora és dr. Szabó István dékán.
A térfelügyelet munkatársai, valamint a kamerák által rögzítettek jelentős szerepet játszottak a domonyvölgyi
gyilkosságot elkövető
Sz. Márk azonosításában és kézre kerítésében.
Bár a rendőrség egyes
kamerák anyagát bekérte a nyomozás érdekében, az ott dolgozók –
akiket szintén rendkívül megráztak a történtek – a többi kamera által rögzített
felvételeket is átnézték, s ennek köszönhetően sikerült a tettes korábbi mozgását nyomon követni, és olyan felvételekhez jutni, amit az azonosításhoz fel
tudott használni a rendőrség. A térfelügyelet munkatársainak szóló elismerést
Mező-Szabó Tamás (képünkön) vette át.

Csak a hideg késik, a tolvajok nem

Marad a virágdísz
Változatlanul pompáznak a virágok,
jóformán alig van jele az ősznek, így
városunk lakói tovább gyönyörködhetnek a színpompás látványban. A kertészek gondoskodnak arról, hogy mindenhol friss, jó állapotú növények köszöntsék az arra járókat.
A héten már őszi munkák adnak feladatot városunk kertészeinek. Megkezdik az egynyári növények cseréjét,
de még csak ott, ahol elöregedtek. Helyükre árvácska, kéknefelejcs, százszorszép és hagymásak kerülnek.
A csere az idén várhatóan a megszokottnál jobban elhúzódik, mert ha nem
indokolt, a szakemberek nem nyúlnak
a növényekhez. Márpedig, az előrejelzések szerint a következő hetekben
is kellemes őszi időre számíthatunk.

elkezdték az őszi fapótlásokat, azzal
ugyanis még a fagyok beállta előtt végezni kell.
Városunk kiültetett virágaiban nap
mint nap sokan gyönyörködnek. Sajnos azonban mindig akadnak néhányan, akik annyira magukénak érzik
a növényeket, hogy hazaviszik őket.
A Dózsa György úton is ilyen sétálók
jártak. A napokban kiültetett árvácskák
egy része új, ismeretlen helyre került.
Bár a mondás azt tartja, virágot lopni
nem bűn, a jelenlegi szabályok – szerencsére – már lehetővé teszik az ilyen
ügyekben is a felelősségre vonást. A
napokban például Miskolcon – ahol
szintén megelégelték, hogy folyton eltűntek a kihelyezett árvácskák – többnapos elzárásra ítélte a bíróság a virág

Korábban ilyenkor már beköszöntött
néhány fagyos reggel az elmúlt évben,
és az idei őszön azonban elmaradtak a
hidegek.
A levélhullás is késik az idén, de a lakótelepeken az utolsó fűnyírással
együtt összeszedik az ágaknak már búcsút mondott leveleket, a parkokban viszont még nem indokolt a gyűjtés.
Bár még enyhe az idő, a múlt héten

tolvajt. Városunkban éves szinten százezres nagyságrendű kárt okoznak az
ilyen jellegű rongálásokkal. Szerencsére a térfelügyeleti rendszer kiépítése
óta az ilyen jellegű cselekmények száma jelentősen csökkent.
Ennek köszönhetően ugyanis a hiányok észlelése után is lehetőség van az
elkövető azonosítására.

anyagból is rendelkezésre áll a szükbj
séges mennyiség.

bj
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Biztonságosak a gödöllői óvodák

Szinte nulla az elektroszmog mértéke
A Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság (NMHH) szakemberei
elektroszmog-szint méréseket
végeztek a gödöllői óvodákban
és általános iskolákban. Az
eredmények megnyugtatóak:
az elektromos térerősség mértéke a megengedett szint 2,5
százaléka, ami az egészségügyi határérték töredéke.
Az NMHH mérésügyi munkatársai
múlt hónapban több gödöllői intézményben is ellenőrizték az elektroszmog-szint mértékét.
Az Egyetem téri Óvodában, a
Palotakerti Óvodában, a Zöld Óvodában és az Erkel Ferenc Általános
Iskolában csaknem két héten keresztül végzett mérések megállapították,
hogy az elektromos térerősség értékei
a vizsgált 100 kHz – 3 GHz frekven-

ciatartományban 0,1 és 0,68 Volt/méter között szóródtak az egyes intézményeknél.
Az elektroszmog szennyezés
szempontjából tehát minden intézmény biztonságos. A mért értékek
rendkívül alacsonyak, hiszen az
elektromos térerősség vizsgált frekvencia sávra vonatkozó legszigorúbb
egészségügyi határértéke 28 Volt/méter.

mos berendezések által kibocsátott
sugárzás ártalmas, az emberi szervezetre káros hatásáról is. A szervezetet még nem károsító sugárzás
maximális mértékét az orvostudomány állapította meg és vizsgálja
felül rendszeresen, folyamatos kutatások alapján. Hazánkban a lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékek megegyeznek az Európai
Unió által elfogadott, szakmai szervezetek ajánlásain alapuló előírásokkal.

Mivel a gyermekek fejlődésben lévő szervezete feltehetően nagyobb
veszélynek van kitéve a megengedettnél magasabb elektromos sugárzás
esetén, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kiemelt figyelmet fordít
a gyermekintézmények ellenőrzésére.
„Két éve indítottuk el célzott programunkat a hazai óvodák, iskolák elektromágneses kitettségének feltérképezésére” – számolt be lapunknak
Szalai Annamária, az NMHH elnöke. „Szakembereink eddig mintegy
nyolcszáz intézményt ellenőriztek országszerte, és szerencsére egyikben
sem találkoztunk problémával. A sugárzás minden esetben a megengedett
szintnél jóval alacsonyabb volt, ami
nem jelent veszély sem a gyerekekre,
sem a pedagógusokra, sem a szülőkre.
Modern társadalmunkban már a
nap 24 órájában ér minket valamilyenfajta elektromos sugárzás – általában úgy, hogy nem is érzékeljük. Ez
lehet természetes eredetű, mint például a villámok által keltett hullámok,
vagy valamilyen emberi tevékenység
eredményeként keletkező mesterséges sugárzás, mint a rádiók, televíziók és mobiltelefonok jelei. Az elektromos eszközök mind szélesebb körű
alkalmazásával egyre többet hallani
az elektroszmog, vagyis az elektro-

Magyarországon az elektromágneses sugárzások közül a rádiófrekvenciás sugárzás mérésével a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság foglalkozik, együttműködve az Országos
Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi
Kutató Intézet szakembereivel. Az
NMHH mérési eredményei folyamatosan elérhetők a hatóság honlapján, a www.nmhh.hu oldalon.

Veszélyesebb a mobiltelefon a
bázisállomásnál
Mivel a mobiltelefonos bázisállomások száma gyorsan nő, gyakran
ezek állnak a figyelem és az aggodalmak középpontjában. Egy széles
körben végzett kutatás – mely azt
vizsgálta, hogy a lakosságot érő
elektromágneses sugárzás milyen
arányban származik a különféle
emberi eredetű forrásokból – azonban kimutatta, hogy nagy átlagban
körülbelül két nagyságrenddel
nagyobb mértékű sugárzás ér
minket a saját mobilkészülékünktől, mint az összes többi forrásból
együttvéve.
Ez a sugárzás sem határérték feletti,
de jól mutatja, hogy ha csökkenteni
szeretnénk a minket érő elektromágneses sugárzás mértékét, akkor
azt a leghatékonyabban a telefonálási szokásaink megváltoztatásával
tehetjük meg: például a beszélgetések időtartamának csökkentésével, fejhallgató vagy kihangosító
alkalmazásával.

Felhívás!
Az 1956-os Forradalom és szabadságharc,
valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója
alkalmából városi ünnepséget rendezünk

2012. október 23-án, 15 órakor
a Szent István Egyetem Tanárképző Intézetének parkjában.
(2100 Gödöllő, Szabadság út 9.)
Kérjük, koszorúzási szándékukat szíveskedjenek jelezni legkésőbb
október 19. (péntek) 12 óráig a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit
Közhasznú Kft. titkárságán a 06-70/376-6544-es telefonszámon,
Tábikné Surman Szilviánál hétköznap 9-16 óra között.
Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 14 óráig a helyszínre eljuttatni!
Megértésüket köszönjük!

Talaj-iskolák magyar és angol nyelven
Minden közszolgát továbbképeznek

Aki nem megy, mehet
2014-től minden közszolgálati tisztviselőnek rendszeres szakmai továbbképzésen kell részt vennie, a
képzéseket hazai és európai uniós
forrásokból finanszírozzák.
A program már 2013-tól kezdődik:
jövőre intenzív díjmentes továbbképzési programok indulnak a közszolgálati tisztviselők számára, dolgozzanak a kormányzatban vagy önkormányzatnál. 2013-ban összesen
20 ezer közszolgálati tisztviselő,
2014-től pedig évente a teljes közszolgálati tisztviselői kar képzését
tervezi a kormány.
A 2014-ben induló rendszeres kép-

zéseket hazai és európai uniós forrásokból finanszírozzák. Azt, hogy kinek milyen intenzitású, tartamú képzésen kell részt venni az eddigi képzettségei, közigazgatási vizsgái, munkaköre alapján döntik el. Egy tanulmányi pontrendszer fogja 2014-től
segíteni a tájékozódást, hogy kinek
hány pontot kell elérnie ahhoz, hogy
teljesítse a képzési elvárásokat. A továbbképzés tartalmáról a tisztviselő
egyéni fejlesztési és képzési igényének felmérését követően a munkáltató
dönt.
A munkáltatók (minisztériumok,
háttérintézményeik,
kormányhivatalok, önkormányzatok) az egyéni

képzési igényeket is figyelembe vevő
továbbképzési tervek alapján fogják
"beiskolázni" a tisztviselőket. Azok a
tisztviselők, akik még nem rendelkeznek közigazgatási szakvizsgával,
2013-ban még a szakvizsga megszerzésével teljesíthetik a továbbképzési
kötelezettségüket.
A továbbképzéseket döntően a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem adja,
de szükség szerint – bizonyos továbbképzések esetében – más felsőoktatási intézményt vagy más állami
költségvetési szervet is bevonhat képzési feladatai megvalósításába. A
képzésekről tanúsítványt kapnak a
résztvevők. A továbbképzések tervezési, monitoringozási és beiskolázási
központja az augusztusban megalakult új közigazgatási bázisintézmény,
a Közigazgatási és Igazságügyi Hivajk
tal lesz.

Nyugdíjba vonul a Munkaügyi Központ vezetője
Virágcsokorral búcsúzott el dr. Nánási Éva címzetes főjegyző, dr. Fábián Zsolt alpolgármester és dr. Tamás Márta, a Polgármesteri Hivatal
népjóléti irodájának vezetője Horváth Teréztől, a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gödöllői Kirendeltsége vezetőjétől
nyugállományba vonulása alkalmából.
A látogatás alkalmával Horváth Teréz méltatta a város és a munkaügyi
központ közötti kapcsolatot. Mint mondta, bár hivatalosan nem tartoztak
a városhoz, mindig érezték annak támogatását.
Horváth Teréz két évtizeden át vezette az intézményt, számos munkahely teremtő projektben dolgozott együtt az önkormányzattal, az iskolákkal és a civil szervezetekkel. Tevékenységét az önkormányzat
2007-ben Gödöllő Városért kitüntetéssel ismerte el.

Tanárok és tanítványok közös kötete
Dr. Birkás Márta joggal lehet büszke
oktató- és nevelőmunkájára, ismeretterjesztő és szemléletformáló tevékenységére. Ezeken a területeken érvényesült talán legjobban és legszembetűnőbben már-már mágikus erejű szuggesztivitása, sugárzó szakmaszeretete,
vonzó és szeretnivaló egyénisége. Évtizedek során hallgatók ezreinek tanította
meg az ésszerű talajhasználat elemeit.
Egyszerűen és közérthetően fogalmazva, érdeklődést kiváltóan és maradandóan rögzíthetően – mondta a Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
professzora Talaj-iskolák című kötetének bemutatóján, október 8-án Gödöllőn, dr. Várallyay György akadémikus.
A Szent István Egyetemi Kiadónál
megjelent 522 oldalas könyv magyarul
és angol fordításban 70 szerző – hazai
és külföldi kutatók, tanárok, tudósok,
gazdák – írásait tartalmazza. A kötet
gazdag tartalmát jelzi, hogy 30 táblázatot, 60 ábrát, közel 200 fényképet, több
mint 50 szakcikket közöl és névmutatója mintegy 400 személyt regisztrál. Az
utóbbi is bizonyítja, gazdag azoknak a
névsora, akiket dr. Birkás Márta a talajnedvesség, a talaj szerves anyaga és a
talajszerkezet kímélés példaadóiként
felsorol. Sokan vannak, s nem bánták
meg, hogy hallgattak Birkás Mártára,
mert megfogadva tanácsait, eredményesen gazdálkodnak. A mai nehéz
időkben és körülmények között is.
A Növénytermesztési Intézet profesz-

szoráról dr. Solti László rektor elmondta, ő éppen azt teszi, ami az intézmény küldetése: a mezőgazdasági gyakorlatot segíti tudományos módszerekkel és ismeretekkel. Dr. Gyuricza Csaba dékán Birkás Márta tevékenységének iskolateremtő hatását méltatta.
Birkás Márta életfilozófiáját, a talaj
iránti megkülönböztetett tiszteletét és
szeretetét is megfogalmazta a könyvben: „A talaj az egyik legértékesebb
természeti erőforrás. Megújuló képességének fenntartása, gondozása jó iskolában szerzett szakismerettel lehetséges. Ebben a „Talaj-iskolában” hazai és
külföldi tudósok, tanítók, gazdálkodók
és más szakmák mesterei a „talaj tudnivalókról” szólnak. Közös az aggodalmunk a talajokért, a környezetért, a
mezőgazdaságért. Elkötelezettek vagyunk a jóra és a jobbításra. Hisszük,
hogy ebben sok követőre találunk. Én
sokat tanultam a talajokról és a talajoktól, s örömömre szolgál, hogy ezt a tult
dást át is adhatom.”
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Vajdasági Napok

20 éves a Wageningen-Gödöllő testvérvárosi kapcsolat

Lúdas Matyi a főtéren

Látogatás Tulipánországban

(Folytatás az 1. oldalról)

Október 5-6. között hollandiai
testvérvárosunkban, Wageningenben ünnepelték a két település közötti testvérvárosi kapcsolat fennállásának 20. évfordulóját; ebből az alkalomból egy
több mint 40 főből álló gödöllői
küldöttség kereste fel a tulipán, a
fapapucs, a szélmalom, a tehenek, a sajtok és a kerékpár hazáját.
A Testvérvárosi Egyesület szervezésében létrejött programban civil szervezetek képviselői, kulturális és szociális intézmények vezetői, illetve munkatársai, egyházi személyek, kerékpárosok, pedagógusok, diákok, zené-

sület mellett a Regina Alapítvány, az
Egyesített Szociális Intézmény, a Forrás
Szociális Segítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, a Vöröskereszt, a Művészetek Háza munkatársai, madártani
szakemberek, rendőrök, tanárok, valamint gödöllői diákok kapcsolódtak be a

A látogatás egyik népszerű rendezvénye volt az ún. „Food for you”
fesztivál: a piactéren került felállításra
a városunkat bemutató sátor, ahol a
Rokkka zenekar által nyújtott kulturális élvezetek mellett kulináris
élményekben is részük lehetett a ven-

Mint korábban megírtuk Rácz Szabó
Ferenc, a Magyar Polgármesterek Világtalálkozója alkalmából hímzett magyar címert ajándékozott Gödöllő vezetőjének. Az október 8-i megnyitóra
újabb alkotást hozott magával, amit
Sándorné Pálfalvy Beáta, a Gödöllői
Testvérvárosi Egyesület elnöke vett át.
Mint készítője elmondta, ha valakit meg
szeretne tisztelni egy ajándékkal, a
legszívesebben ezt hímzi emlékül.

A szombati záróünnepségen – az aznap
Ludasról indult újabb csoport késése
miatt – már dr. Fábián Zsolt alpolgármester köszönte meg a vajdasági
vendégek részvételét. Örülünk, hogy
ma elhozták a Vajdaság hangjait is,

hangsúlyozta, miután elhangzott az első
népdalcsokor.
Aladics Tibor, Ludas polgármestere a
kiállításon szintén szereplő Török István festményét ajándékozta a városnak.
A művész a megnyitón tette ugyanezt;
festménye az Erzsébet királyné szavalóverseny díjainak sorát gazdagítja.
Ludas vezetője elmondta, hogy a vajdasági emberek élete nagyon színes.
Több nemzet tagjai élnek a területen, s a
nehéz gazdasági körülmények közepette is feltalálják magukat, barátságban
élve egymással. Ezt a békét nagy sikernek tartják és őrzik is minden lehetséges
módon.
A határ menti község Marosludassal és
a Heves megyei Ludassal is kapcsolatokat ápol. Talán már ki is találták olvasóink, Rácz Szabó Ferenc a három Ludas címerét is meghímezte.
lt

Nyugdíjasok Napja – Vass Babi néni köszöntése
szek, a rendőrkapitányság szakemberei
és önkormányzati képviselők vettek
részt dr. Gémesi György polgármester,
Tóth Tibor alpolgármester és dr. Nánási Éva címzetes főjegyző vezetésé-

vel. A két település kapcsolatában hagyományosan évente tartanak nagyobb
találkozót, amikor is az egyes szakterületek képviselői szakmai találkozókon cserélik ki tapasztalataikat.
Ez alkalommal a Testvérvárosi Egye-

munkába. Az ő részükre számos helyszínen rendeztek szakmai programokat; szakterületének megfelelően
ki-ki bűnmegelőzési rendezvényen,
iskolalátogatáson, biokertészet megtekintésen, természet- és állatvédelmi, valamint több, a
szociális szférát érintő
programon vehetett részt.
Emellett Tóth Tibor alpolgármester – aki fő kezdeményezője a „Legyen
Gödöllő Kerékpárosbarát
város” programnak – részt
vett a holland kollégák által
összeállított biciklis prezentáción.
Mint tudjuk, Hollandia a 12 millió
kerékpár országa, így remélhetőleg az
ottani szakemberekkel folytatott beszélgetések/tapasztalatcserék nagyban
hozzájárulnak a városunkban elindított
kezdeményezés sikeres folytatásához.

déglátóknak, akik szemmel láthatólag
nagy érdeklődést mutattak a magyar
ízek (ételek és italok) iránt.

A Művészetek Házának konferenciatermében tartották szombaton a Nyugdíjasok Napja hagyományos zenés-táncos
programját. Az eseményt Lukács Lilla

A kerek évforduló tiszteletére
Gémesi György és Geert van Rumund, Wageningen polgármestere közösen ültette el azt a fát, ami a két
település közötti aktív és élő kapcsolat
múltját, jelenét és a remények szerint
hosszú jövőjét jelképezi majd.

szavalata után, aki Reményi Sándor Békesség Istentől című verséből mondott
részletet, dr. Vass Károlyné, Babi néni,
a Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesületének elnöke nyitotta meg. A rendezvényen részt vett Gémesi György
polgármester és Six Edit, az önkormányzat civil referense. Rövid köszöntőjében dr. Vass Károlyné meleg szeretettel üdvözölte a megjelenteket. Elmondta, hogy az „idő lovai” olyan gyorsan száguldanak, hogy szinte nincs lehe-

tőség a megállásra. A rövid megállások
azonban mégis nélkülözhetetlenek,
mert ezek a percek– a találkozások
egymással – hoznak örömet, szeretetet a
szívekbe. Ezután azonban ismét őt kérték arra, hogy álljon a sokaság elé. Számára is elérkezett ugyanis a 90. születésnap, mint az ünnepség más résztvevőinek is. De az egyesületben ő vezette
be azt a szokást, hogy e szép életkort elért tagokat külön köszöntik. Most el-

sőként Gémesi György gratulált neki és
fejezte ki köszönetét Babi néninek azért
a fáradhatatlan szolgálatáért, amit az
idősek érdekében hosszú ideje kifejt városunkban.
lt

Rokino Filmklub a Civil Közösségi Házban

Egy új kezdeményezés
A Mozgáskorlátozottak Országos
Egyesületének gödöllői csoportja, az
Együtt Élünk Alapítvány „Rokino”
néven filmklubot indít a Civil Közösségi Házban mindazok számára,
akik szeretnék a magányos televíziózást, mozizást felváltani olyan alkalmakkal, amikor társaságban nézhetnek meg, illetve beszélhetnek meg
egy-egy jó filmet, köztük olyanokat
is, amelyek kifejezetten a sérült emberekről, küzdelmeikről, örömeikről
szólnak.
A program szerkesztője és egyben
a foglalkozások moderátora dr. Hajdi László, aki a Civil Közösségi Ház
akadálymentesítését egy saját költségen készíttetett rámpával támogatta,
hogy a ház a mozgáskorlátozottak
számára is elérhető legyen.
A rendezvénysorozat az esélyegyenlőség, a tolerancia és az empátia
értékeit kívánja megjeleníteni minden korosztály számára olyan nagysikerű filmek segítségével, mint az
október 24-én vetítésre kerülő több-

szörös Oscar- és Golden Globe-díjas
filmdráma, a „Tűzszekerek”. Hugh
Hudson rendező az 1924-es olimpia
angol futóbajnokainak világába, szép
idilli emberi viszonyai közé vezet
vissza, ahol még az akarat, a lelkierő
és a sportszerűség játszott domináns
szerepet a siker elérésében. A rendezvény vendége Benkő Ákos mesteredző lesz.
November 6-án Tony Richardson
1962-ben rendezett „A Hosszútávfutó magányossága ” című híres
filmjét láthatjuk, majd november 20án a nagyszerű Robin Williams főszereplésével kerül vetítésre Peter
Weir filmje, a „Holt költők társasága”. A filmben az 50-es évek végén
egy hagyományőrző elit gimnázium
pedagógusa (Robin Williams zseniális alakítása) az iskola tekintélyelvével és a szülőkkel dacolva rendhagyó módon ébreszti öntudatra a
diákjait és ad számukra életre szóló
leckét önállóságból, barátságból és
igazi emberi értékekből.

December 4-én John Hustin nagysikerű filmjét, az 1952-ben forgatott
„Moulin Rouge”-t nézhetik meg az
érdeklődők, amely a híres francia
festő, Toulouse-Lautrec életéről szól.
A foglalkozások színhelye tehát a
Civil Közösségi Ház rendezvényterme (Gödöllő, Szabadság u. 23. a 30as út mentén, a Palotakerti HÉVmegálló közelében.) A filmek vetítése
18 órától kezdődik, utána – tea, zsíros/vajas kenyér melletti – kötetlen
beszélgetésre hívjuk a kedves érdeklődőket, fiatalokat és az idősebbeket
egyaránt!
A Rokino filmklub támogatója és
társszervezője a Socius Kör Közhasznú Egyesület. További információ: a 70/634-5680 telefonon, valamint a „Civil Közösségi Ház, Gödöllő” facebook oldalon.
ckh

OKTÓBER 16‐21‐IG MINDEN NAP REGGEL 8‐18‐IG
A TESCO PARKOLÓJÁBAN
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ: 2012. OKTÓBER 16., 11 ÓRA
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A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Jövőbe vesző múlt
Vámos Miklós Szitakötő című,
Nemzedékünk regénye alcímű
művének van egy sci-fi író
szereplője is. Aki az elképzelt
jövőt ábrázolja. S a jövőbe ebben a sok évtizeden átívelő regényben is betekinthetünk valamennyire a képzelet szárnyán.
1957-ben indul a történet. S 2026-ban
fejeződik be. Valahol Magyarországon, egy ifjúsági táborban ismerkednek meg tíz év körüli hőseink. Nyolcan, öt fiú és három lány, a táborba
innen-onnan kerültek közül életre
szóló barátságot kötnek. Ők lesznek a
nyolcak. Vagy ahogy közös, hol
egyikük, hol másikuk által folytatott
naplójukban eleinte írják: 8ak.
Igazi vérszerződést kötnek, körömollóval a tenyerükbe szúrnak, míg kiserked egy csöppnyi a vérükből, úgy
fognak kezet. Úgy pecsételik meg a
barátságukat. Tizenkét pontot fogalmaznak – miheztartás végett.
Kit ide, kit oda vet a sors az elkövetkező évek során. Különböző fog-

lalkozásokat űznek, munkaköröket
töltenek be, megnősülnek, férjhez
mennek, gyerekeik születnek. Változik körülöttük a világ, mondhatni, forog a történelem kereke.
Egy valami marad változatlan: ők
évente találkoznak, együtt töltenek
néhány napot. Nem csupán magukon,
de a többieken is megfigyelhetik így
a körülmények hatását. Nem egy, de
nyolcféle szempont érvényesül a regényben, nyolcféle nyelvezet, fogalmazásmód kap helyet. Akinek valami
jó, a másiknak rossz. Aki magas polcra kerül bizonyos helyzetben, ahogy a
helyzet másként alakul, a mélybe zuhan. De nem hagyják el egymást. Lehetőség szerint segítenek az adott idő
szerint kevésbé szerencséseken.
Külföldre kerülnek, vagy akár börtönbe. Sikeres vállalkozók lesznek,
vagy éppen sors üldözte munkanélküliek. Mindez rendben is lenne. A
baj az, hogy: öregszenek. Egyik szervük a másik után hibásodik meg,
hagyja cserben őket. Majd véget ér az
élet. Ketten még a nyugdíjkort sem

érik meg. Olyan programjuk is lesz a
még életben maradottaknak, hogy temetőtúrát tesznek barátaik sírjához.
2026-ban már csak egyikük él, az
egyik lány. Meg a sci-fi író. Ő nem
tartozott a nyolcakhoz, a néhány hozzájuk csapódott „kültag” egyike. Végül, mikor a nyolcak utolsó tagja is
eltávozik, az író a hozzá került közös
naplót elássa a kertjében. Vagy mégis
nyilvánosságra hozza? Hozta? Az író
monogramja: V. M.
(Vámos Miklós: Szitakötő)
- nád -

Fagottverseny ősbemutató

Remekművek Gödöllőn
Óriási érdeklődés kísérte a Gödöllői Szimfonikus Zenekar
„Remekművek Gödöllőn” című
bérletsorozatának első koncertjét október 13-án, a Művészetek Házában.
A hangverseny első részében J. S.
Bach III. D-dúr szvitjét, valamint egy
ősbemutatót hallhatott a közönség:
Kovács Zoltán Erkel-díjas zeneszerző, fagottművész és karmester II. Fagottverseny című művét. Ez utóbbi
ifj. Duffek Mihály fagottművész
közreműködésével csendült fel. A
második részben Haydn: Hamronie–messe, című miséje szólalt
meg, a Gödöllői Városi Vegyeskar, a
Gödöllői Szent Norbert Premontrei
Gimnázium Kórusa (karigazgatók:
Pechan Kornél, Kocsis Csaba és
Magay Judit), szólistaként pedig
Szutrély Katalin (szoprán), Schöck
Atala (alt), Megyesi Zoltán ( tenor)
és Cser Krisztiánt (basszus) közreműködésével. Az est karnagya Vashegyi György Liszt-díjas karmester
volt. A zeneművek között Zelinka

Tamás kalauzolta a közönséget.
A koncertet követően a gödöllői zenei
élet jelenlévő képviselői meglepetés

Walzer – népszerű dallamok

találkozót rendeztek dr. Duffek Mihály zongoraművész (ifj. Duffek Mihály édesapja ), a Debreceni Egyetem
Zeneművészeti Karának dékánja tiszteletére, aki a ’60-70-es években zenei klubot indított el városunkban,
megalapozva ezzel a zene iránt érdeklődő felnőtt közönség hangverseny hallgatási igényét. A művész a
napokban ünnepli 60. születésnapját.
A jeles évforduló alkalmából a város
nevében Fábián Zsolt alpolgármester köszöntötte.
jb

Nem csak felnőtteknek

Humoros történelem

Megnyílt a GIM-Ház új kiállítása

Ariadné lányai

távoli vidékre kalauzolja a szemlélőt:
elefánton utazó kisgyereket ábrázol.
A megnyitó ünnepélyességét Krähling Dániel brácsajátéka emelte.

(folytatás az 1. oldalról)

A GIM-Ház óriási érdeklődés mellett
megnyitott új kiállításán mindegyik alkotó három-három nagyméretű kárpitot, valamint ceruza, illetve tollal rajzolt
kárpitterveket állított ki.
A kiállított művek egyfajta áttekintést is adnak az elmúlt évtizedek kárpitművészetéből, hiszen azok kiemelkedően sikeres darabjait láthatják az érdeklődők.
Hauser Beáta, Ferenczy Noémi-díjas gobelinművész munkái három korszakból valók. A művész negyedszázados pályakezdetére utal a Búsmagyar
című falikárpit, míg a Utazás című
nagyméretű alkotás 2002-ben készült.
Ez utóbbival eltávozott nagymamája
emléke előtt tiszteleg Hauser Beáta,
akinek a 2011-ben szőtt Végül című
műve is látható a kiállításon.
Nagy Judit, Munkácsy-díjas gobelinművész a Predestinatio című sorozatából egy fehér alapon arany pipacsokat és vörös állatokat – oroszlánt, bikát, kakast – ábrázoló munkát állított ki,

Lehár Ferenc, Johann Strauss, Kálmán Imre, Johannes Brahms – csak néhány
név azok közül, akiknek a műveit vasárnap délután hallhatta a közönség a
Walzer Szalonzenekar koncertjén. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar tagjaiból
alakult kamara együttesben Barabás Ildikó (hegedű), Nyári László (hegedű),
Neczné Alapi Katalin (brácsa), Zomboriné Virág Eszter (cselló), Kőhegyi
András (nagybőgő) és Ferenczy Bea (zongora) muzsikálnak együtt. Vasárnapi koncertjükön – egy szám erejéig kiegészülve Gordos Éva fuvolaművésszel – népszerű zeneműveket szólaltattak meg a Művészetek Házában.

valamint láthatják az érdeklődők a Petőfi-emlékkárpitot, továbbá egy színes
madarakat ábrázoló alkotását.
Rónai Éva, Ferenczy Noémidíjas művész a tenger, a madarak,
a hajók, az állatok szerelmese. A
kiállításon a '80-as, a '90-es és a
2000-es évekből való kárpitjai
láthatók. A különböző technikák
segítségével, más-más megközelítésben ábrázolja a tengert, ami
két alkotásán is jelentős szerepet
kap. Harmadik képe szintén

A tárlatot az érdeklődők november 25ig tekinthetik meg.
bj

Különös kiállítás fogadja a vendégeket az Erzsébet Királyné
Szálloda éttermében. A „Vidám honfoglalók” domborintarziái a magyar történelem
államalapítás előtti időszakát
mutatják be, sok humorral,
kedvességgel, garantáltan jókedvre derítve a szemlélőt.
Konkoly Iván képzőművész a XVII.
századi bútorművészet technikáját elsőként alkalmazza önállóan, alkotásaihoz több mint 100 féle hazai és trópusi fafajtát használt fel.
A Vidám honfoglalók olyan egységes sorozat, amiben a karikatúra
eszközein keresztül válik emberközelivé a magyar történelem kezdete. Figuráit korabeli ábrázolások alapján
formálta meg. A kiállítást november
25-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
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Megújul a kastélytemplom előtti kereszt

100 év után megújul
Hiányzik a kereszt a kastélytemplom
elől. Sokan döbbenten vetnek pillantást
az üres talapzatra. Ám ez alkalommal
nem rongálás történt, hanem felújításra
szállították el a feszületet, ami Varga
Árpád kőfaragó mester műhelyében
várja, hogy ismét helyére kerülhessen.
Mint azt Varga Árpád lapunknak elmondta, cserkészek jelezték számára,

hogy a kereszt igen rossz állapotban
van. Mivel nem műemlékről van szó,
nem volt akadálya annak, hogy megvizsgálja. Döbbenten látta, hogy a talapzat szétcsúszott, a kereszt illesztése,

pedig kikopott. Mivel félő volt, hogy a
feszület ledől, elkerülendő egy esetleges
balesetet, elbontotta azt, és műhelyébe
szállította.
A corpus tisztítását és festését már
elvégezték, a kereszt restaurálásához
azonban még konzultáció szükséges,
hogy kiválasszák a megfelelő technológiát.

Rendbe kell tenni a lépcsőzetes lábazatot is, ami lényegében szétnyílt, csak a
középső része maradt egyben. Nem
kizárt, hogy a munkákhoz ezt is el kell
szállítani. Ha minden a tervek szerint

Készülünk a szecessziós évre

Körösfői 150
Gödöllő városa az
idei Nők Éve
után, a 2013-as
évet, KörösfőiKriesch Aladár
születésének 150.
évfordulójához
kötve a szecesszió
évének
hirdeti
meg. A Gödöllői
Városi Múzeum
kiállítással, konferenciával,
múzeumpedagógiai kiadvánnyal és kiállításvezető katalógussal készült az évforduló megünneplésére.
Emellett a szecessziós városokkal való
kapcsolattartás és a gödöllői művészek
szerteágazó tevékenységének bemutatása jegyében részt veszünk a 100 éves
szabadkai szecessziós városház megünneplésében is. Már volt egy konferencia
szeptemberben Szabadkán, ahol Őriné
Nagy Cecília művészettörténész bemutatta a gödöllői művészek kapcsolatát
Szabadkával és a Vajdasággal.
A szabadkai városháza évfordulójának
megünneplése Budapesten is életre hívott egy konferenciát, amit a budapesti
Róth Miksa Emlékház rendez 2012. október 25-én, 14 órai kezdettel, ahol a
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Város-Kép

városi múzeum művészettörténésze a
szecessziós
szabadkai
üvegfestményekről tart
előadást, bemutatva Nagy
Sándor és Róth Miksa
közös tevékenységének e
jelentős állomását.
A konferenciára mindenkit szeretettel vár a
Róth Miksa Emlékház
(www.rothmuzeum.hu).
A Gödöllői Városi Múzeumban a következő év
tavaszától, 2013. március
23. és október 29. között
ismét látható lesz Körösfői-Kriesch Aladár:
Ego sum via veritas et vita
című világhírű festmé-

alakul, november végére ismét helyére
kerülhet a feszület. A felújítást a Varga
és Fiai Kft. felajánlásból végzi el.
A kastélytemplom előtti keresztet Horváth Dezső és neje, született Kispál Julianna állíttatta 1914-ben, Isten dicsőségére, a Boldogságos Szűz tiszteletére,
a lelkek Üdvösségére. Ennek alapítványául 100 korona pénzösszeget tettek
meg. A feszület kivitelezője Hirschik
József volt. A kereszt szentelését az
állíttatók kérésének megfelelően Szentháromság napján tartották. A feszület a

kastélykápolna előtt, a 3-as főút mellett
található, a Nepomuki Szent János szobor szomszédságában. A feszületen egy
öntöttvas korpusz látható, ami eredetijb
leg aranyozott volt.
nye, amit a Magyar Nemzeti Galéria, az
évforduló rendkívüliségére való tekintettel ad kölcsön állandó kiállításáról, a
városi múzeum tárlatára.
Másik jó hírünk a gödöllői művésztelep
kedvelőinek, hogy 2013. szeptemberében bemutatjuk Nagy Sándor eddig
még soha sem látott gesso önarcképét,
amit Erdei Gábor, a Magyar Képzőművészeti Egyetem végzős restaurátora diplomamunkájaként restaurál, a
városi múzeum és az egyetem által közösen pályázott, az NKA-tól kapott támogatásból. A festményt a bemutatás
után a múzeum gödöllői művésztelepi
állandó kiállításában helyezzük el, a restaurálás folyamatáról jövő év szeptemberében előadást is tervez a múzeum.
gvm

A szeretet sokat segít

Mi épül itt?
Gyakran elhangzott kérdés volt ez a
Kazinczy körúton, vagy épp a SzőlőSzilhát-Bajcsy Zsilinszky utcák találkozásánál elhaladóktól. Sokaknak
sikerül a megfejtést megoldaniuk a
kihelyezett plakát által is, ám
a gépjárművel elhaladók
közül többen csak tippelnek.
„Nincs semmi különbség a
római katolikus és a görögkatolikus vallás között” – magyarázta a napokban az egyik
arra haladó asszony a másiknak.
Boldogan nyugtáztam, ők
már legalább tudják, hogy
görögkatolikus templom épül
a Munkaügyi Központ hátánál. És örömmel halljuk a tetszést kifejező elismerő szavakat, amelyek elsősorban Ferenc Attila gödöllői tervezőnek, egyházközségünk tagjának
szólnak. Ahogyan a képen is látható,
szép épülettel gazdagodik Gödöllő
városa. Ha az időjárás is kegyes lesz,
október végére, november elejére
elkészül a szerkezetkész állapot.
És mikor lesz kész? – teszik föl gyakran a kérdést.
– Már azt is egy kisebb csodának érzem, hogy idáig is eljutottunk. Két
évvel ezelőtt kiderült, hogy a potenciális szponzor, aki korábban vállalta
a templom ingyenes felépítését, csőd
közeli helyzetbe került, egy forinttal
sem tud segíteni. Bízom abban, hogy
ha nagy szponzor nincs is, de sok kis

adományozó szeretetéből és intézmények támogatásából tovább
épülhet majd tavasszal a templom.
Voltaképpen kik is azok a görögkatolikusok ?

A Hajdúdorogi Egyházmegyét 1912ben X. Piusz pápa alapította, épp 100
évvel ezelőtt. A centenárium alkalmával egy vándorkiállítás is készült,
amely a parlamenti emlékülésén volt
először látható, és Brüsszelt is megjárta már. A gödöllői Művészetek
Házában is látható lesz október 22-től
november 4-ig. Aki szeretne többet
is megtudni rólunk, keresse föl a
nemzetközi szinten is nívósnak elismert kiállítást.
A templomépítést a Gödöllői Görög
Katolikus Szervezőlelkészség számláján keresztül (11742049-20339755),
vagy a Két Talentum Alapítvány által
(11742049-20336408) tudják támogatni.
Köszönettel: Sivadó János atya
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Több ezer daru a Hortobágyon

ismét összegyűlnek, és csapatostul repülnek a számukra biztonságos éjszakázó helyet nyújtó mocsarakba. Ez a
naplemente idején játszódó "behú-

Szállnak a darvak
Különleges természetjáró túrára, darvak megfigyelésére hívják a természet szépségei iránt érdeklődőket.
Tiszafüred és Hortobágy települések

között ilyenkor figyelhető meg Európa legnagyobb daru vonulása.

A Skandináviából Afrika felé
tartó darucsapatok őszi vonulásának sajátossága, hogy
közben több hétig, az első
komolyabb fagyok
beálltáig megpihennek Hortobágy környékén, táplálkoznak, felerősödnek az
Afrikáig tartó hoszszú út előtt.
Októberi ittlétük alatt a szárnyasok nappal szétszóródva
a learatott kukoricatarlókon
szedik össze az elhullott kukoricaszemeket, emellett rovarokat, kisebb rágcsálókat is fogyasztanak. Az esti órákban azonban

A tavaly nyáron megalakult HungaroCat Magyar Országos Egyesület a házi
macskák és a fajtatiszta macskák védelmét tűzte zászlójára alapszabályában.
Ennek érdekében vállalta többek között
a macskatartás népszerűsítését, amit jól
szolgált a hétvégén Gödöllőn, az egyetemi sportcsarnokban megrendezett
nemzetközi kiállítás.
A programot dr. Nánási Éva, Gödöllő
város címzetes főjegyzője nyitotta meg,
kiemelve, hogy településünk kulturális
és természeti értékei mellett állatszeretetéről is ismert a nagyvilágban. Elmondta, hogy az emberek nagy családja
két részre osztódik, a macskásokra és a
kutyásokra. Az előbbiekhez közel áll a
thébai királysírok feliratának gondolatisága: "Te vagy a nagy macska. Az istenek hangja, a szavak bírája, a legfőbb
vezetők ura és a szent hit kormányzója.
Te vagy a nagy Macska felirat a thébai
királysírokon."
A két nap alatt több mint 200 cica ver-

Növények teleltetése

Hogyan teleltessük az amarilliszt és a
leandert?
zás", illetve a napfelkeltekor megfigyelhető "kihúzás" a két leglátványosabb esemény a darvak napi életében. Az érdeklődők a kora esti behúzást nézhetik meg. Minden információt a Hortobágyi Nemzeti Parktól
kaphatnak.

senyzett, köztük perzsa, skót lógó fülű,
abesszin, burma, bengáli, maine coon
fajták és a Ciprusról származó
“Aphrodite's Giant” képviselője. Érdekesség, hogy lengyelországi testvérvárosunkból, Zywiecből is jöttek kiállítók.
A hagyományos bírálat mellett működött az “WCF-ring”, amiben a bíró hangosan elmondta véleményét és sorrendbe állította a megítélése szerinti 10 legszebb cicát. A házi macskák a hagyományos bírálati rendszerben versenyeztek.
Kép és szöveg: lt

Az amarillisz hagymagumóit az őszi ültetés előtt pihentetni kell. Amikor az ültetésre kerül a sor, meg kell tisztítani az
elsárgult, elszáradt levelektől, a túlságosan hosszúra nőtt gyökereit meg kell
kurtítani, és úgy kell elhelyezni a földben, hogy a hagymának csak a fele legyen a talaj alatt. A földet ültetés után
alaposan meg kell öntözni, de csak egyszer, majd a cserepet meleg, sötét helyre
kell tenni, ahol a hagyma élettevékenysége megindulhat.
A bimbóképződéshez sötét, 10-12 fok
és körülbelül 2-3 hónap szükséges. Ha a
virágszár megjelent és 15-20 centiméterre megnyúlt, következhet az intenzív öntözés, hetenként
egyszer műtrágyaoldattal
is. Az is lényeges, hogy
ebben az időben már a világos, de nem túl meleg
helyet igényli a növény.

nem okoz problémát. A leander fácskák
és bokrok a fagyok beálltáig maradhatnak a szabadban.
A téli hónapok idején elég egy megfelelően hűvös, de fagymentes és világos
helyet találni számukra. Mivel a leander
leveleit a tél folyamán sem hullajtja le,
ezért fontos, hogy a teleltetőhely világos
legyen. Bár a nyári hónapokban
vízigényes, a téli időszakban csak kevés
vizet igényel. Semmiképp se öntözzük
túl! Túlságosan sötétben és zárt, levegőtlen helyen a leveleket sűrűn ellepik a
nedvszívó pajzstetvek, amelyek ellen
idejében és hatékonyan kell védekezni.
edenkert.hu

A leander kellemesen pihen a pincében
A leander teleltetése kertes házban legtöbbször

Állatbarát Plakátpályázat 2012/2013.

Tájékoztató az állatjelölő microchip
beültetéséről és használatáról
Az állatjelölő microchip rizsszem nagyságú kapszula, amit az állat
nyakbőre alá ültet be az állatorvos egy tűszerű eszköz segítségével. A
microchip egy 15 jegyű számot tartalmaz kódolt formában, amit az
erre a célra szolgáló készülékkel lehet leolvasni, legfeljebb néhány
centiméter távolságból.
A microchipes jelölésnek az a funkciója, hogy az elveszett, elkóborolt,
ellopott állatokat mielőbb azonosítani és hazajuttatni lehessen.
Ez az alábbiak szerint valósulhat meg:
– a gazdátlan állatot be kell fogni és elvinni az állatmenhelyre vagy az
állatorvosi rendelőbe;
– ott leolvassák az állat microchipszámát;
– a szám alapján értesíthető az állat tulajdonosa.
Alapvető tény, hogy az adatok regisztrációja nélkül az állatba helyezett
microchip semmit sem ér.
Az Állatvédelmi törvény szerint minden kutyát, amelybe microchipet
ültettek be, regisztrálni kell az állami adatbázisba, ez az adatbázis
azonban jelenleg még nem létezik.
A regisztrációt ma a Magyar Állatorvosi Kamara adatbázisában tudják
elvégezni.

GAZDIT KERESŐ KUTYÁK

Amarillisz és leander

Az amarillisz hagymagumóit az
őszi ültetés előtt pihentetni kell.
Amikor az ültetésre kerül a sor,
meg kell tisztítani az elsárgult, elszáradt levelektől. A leanderbokrok a fagyok beálltáig kint maradhatnak.

Macskakiállítás a SZIE Sportcsarnokban

Bobó: Felnőtt, nagytestű,
ivartalanított keverék kan.
Játékos, barátságos nagy
mamlasz. Emberrel, kutyá‐
val egyaránt kijön.
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Élő-Világ

Az Orpheus Állatvédő Egyesület plakátpályázatot hirdet, melynek célja,
hogy az ifjúság körében a környezettudatosság és a felelős állattartás fontosságát népszerűsítse. A pályázók
pozitív vagy negatív példák bemutatása révén elkészített alkotásokkal nevezhetnek. Az alkotó témája lehet pl.
a hobbicélú vagy a gazdasági állatok
tartása, a cirkusz, az állatkert, a vadászat, a prémtermelés, az állatkísérletek, a világ állatvédelmi problémái,
egyéb témakör. A pályamű készülhet
A4 / A3 méretben, a plakát készítési
technikája (pl. rajz, festmény, kréta,
egyéb) szabadon választható.
A pályázati anyag hátoldalán fel
kell tüntetni a pályázó nevét, címét,
életkorát, telefonszámát, iskolája elérhetőségét, a pályamű címét. A 14 év
alattiak a gyermek, a 14 év felettiek a
fiatal/felnőtt életkori kategóriába
kerülnek besorolásra.

Az elkészített pályázati anyagok postára adási határideje: 2013. február 5.
A szakmai zsűri által legjobbnak
ítélt alkotások készítői értékes díjakat
kapnak (pl. aki iskolán keresztül küldi be alkotását, az osztálya kirándulásához kap támogatást, de a díjak között szerepel pl. tablet, rajzfelszerelés, laptop, sportfelszerelések, vásárlási utalványok, egyebek).
Beküldési cím: Orpheus Állatvédő Egyesület „Plakátpályázat 2012/
2013”, 6701 Szeged, P.F.: 929.
(A pályamű kötelező melléklete
egy, a pályázatot beküldő nevére és
címére megcímzett, bélyeggel ellátott, közepes méretű válaszboríték)

ELVESZET T,
KERESSÜK!
Október 4‐
én
Nagy‐
fenyvesben
elveszett
ZSÖMI nevű ivartalanított kan
kutyánk. Zsemleszínű, fehér tap‐
pancsok, fehér mellény. Sárga
nyakörve van. Kérjük, ha látta,
megtalálta, hívjon: 30/591‐9537,
30/4737‐182.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:

A legsikeresebb (díjazott) alkotókat egyenként kiértesítik. A pályázat
teljes kiírása és az eredménye a
www.zug.hu oldalon kerül ismertetésre. Alkotásra fel!

A kutyusokról érdeklődni lehet a 06‐20‐55‐48‐450‐es telefonszámon, vagy az
ebtelep.godollo@gmail.com e‐mail címen.

Tóbi: Felnőtt, keverék kan.
Rendkívül jó házőrző, mellet‐
te pedig megbízható, hálás,
bújós kutyus. Az egyik legré‐
gebbi lakónk sajnos.

Sári: Idősebb, keverék szuka.
Kicsit magának való. Idős em‐
ber mellé kitűnő társ lehetne.
Gyerekek mellé nem ajánljuk.
Több éve a telep lakója érthe‐
tetlen módon.

Szende: Felnőtt, pincsike‐
verék kan. Aktív, csaholós,
hangadó, de mégis kedves
kutyus. Kertbe, vagy la‐
kásba is kitűnő választás
lehetne.

Október 20‐án és 21‐én
szombaton és vasárnap
9‐11 óráig:
Dr. Koleszár István rendelője
Gödöllő, Árpád u. 32.
Tel.: 30/535‐5523
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Sport

Röplabda – Sima zakó Szlovéniában

Labdarúgás – Szeles gólok a kettőben

Ezúttal nem volt nyerő az előny Megremegtek a női kezek
Egy góllal vezetett ugyan, de végül alulmaradt Pilisen a Gödöllői
SK felnőtt csapata az elmúlt játéknapon. Lilik Pál legényei 1–0ra még vezettek a megyei I osztályú bajnokság 9. fordulójában, de
a hazaiak megfordították az
eredményt, így végül ők örülhettek a három pontnak.
Nem várt könnyű feladat a gödöllőiekre
az előző hétvégén, ugyanis a házigazda
Pilisi LK évek óta a megyei bajnokság
élmezőnyéhez tartozik, ráadásul a GSK
mumusának tekinthető. Nos, a mérkőzés képe alapján ezúttal rászolgált volna
az egyik pontra a Gödöllő, de végül nem
sikerült a pontszerzés. Simon Bence révén már az 5. percben vezetést szereztek
a mieink büntetőből (a hazaiak kapusa a
16-on belül letaglózta a gödöllői Jakab
Tamást, de megúszta sárga lappal). Ez
végül döntően befolyásolta a mérkőzés
kimenetelét, ugyanis az első félidő
utolsó minutumában a GSK hálóőrét,
Bódi Pétert, egy büntetőterületen kívüli
kezezésért azonnal leküldte a játékvezető. A lélektani és a természetesen a létszámfölényes előnyét a második félidőben ki is használták a pilisiek és végül
otthon tartották a három pontot.
A Gödöllői SK 9 fordulót követően 12
ponttal, 11-17-es gólaránnyal a 10. helyen áll a megyei I osztályú bajnokságban.
Pest megyei I osztály, 9. forduló
Pilisi LK-Legea – Gödöllői SK 2–1
(0–1) Gól: Simon Bence
Pest megyei I osztály, 10. forduló
Október 20. szombat 14 óra
Táncsics Sportcentrum:
Gödöllői SK – Felsőpakony KSK

Megyei III osztály – Szeles gólok
a szélcsendben
Ismét nyert és szorgalmasan gyűjtögeti
a pontokat a Gödöllő kettő, akik ezúttal
a Sződi BLSE együttesét verték magabiztosan, Szeles Dávid triplájának köszönhetően 3–0-ra. A GSK II. jelenleg
az 5. helyen áll 12 pontjával.
Pest megyei III osztály nyugati
csoport, 8. forduló
Gödöllői SK II – Sződi BLSE 3–0 (2–0)
Gól: Szeles Dávid (3)
Utánpótlás – Remeklő U15-ös
csapat
Az országos bajnokságban szereplő gödöllői csapatok közül az U15-ös és az
U17-es csapat szerzett pontot, illetve
pontokat, míg az U13-as és U19-es alakulat alulmaradt soros ellenfelével
szemben. Az U15-ös gárda pontszerzése azért is figyelemre méltó, mert a 7
mérkőzés után még száz százalékos Salgótarján otthonában végzett döntetlenre.
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U19, 9. forduló
Maglódi TC – Gödöllői 3–0 (1–0)
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U17, 9. forduló
Maglódi TC – Gödöllői SK 0–10 (0–5)
Gól: Molnár Márton (4), Bartha Norbert
(2), Árvai Ábel, Pusztai Gergely, Mihalik Zsolt, Mundrusz Máté
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U15, 9. forduló
Salgótarjáni SI – Gödöllői SK 3–3 (1–1)
Gól: Dani Balázs, Győrfi Benedek, Kaján Máté
Országos kiemelt II osztály közép-keleti csoport U13, 9. forduló
Salgótarjáni SI – Gödöllői SK 2–0 (2–0)
-li-

Siker az Aramis otthonában

Az elmúlt találkozókon akadozni látszott a gépezet a gödöllőiek játékában, így nagy várakozással és izgalommal várta mindenki a Bikák háza
tájáról az Aramis elleni találkozót.
Joggal merülhetett fel a kérdés: vajon
melyik arcát mutatja a csapat?
Nos, a nagy rivális budaörsi
alakulat otthonában sikerült
kiegyenesedni, magabiztosan
nyert a csapat, ezzel mondhatni visszaállt a rend és remélhetőleg a még mindig csak a csapatépítés időszakát élő együttes már a jobbik arcával örvendezteti meg a gödöllői
szimpatizánsokat is.

A Gödöllői Bikák jelenleg a tabella 4.
helyén állnak 10 ponttal (21–19-es
gólarány), a bajnokságot a Szeged vezeti 16 ponttal, megelőzve a Berettyóújfalu (13 pont), valamint a mieinkhez hasonlóan, szintén 10 egységgel
(20–14) a 3. helyen álló Colorspectrum Aramist.
A csapat lapzártánk után fogadta az
újonc Veszprém együttesét.
Futsal NB I, 6. forduló
Colorspectrum Aramis – Gödöllői
Bikák-Vasas Phiton 2–5 (1–4)
Gól: Ughy Márk, Jenei Ottó (2), Fehér Krisztián, André Béla
-tt-

vészetet. Szeretettel várják az érdeklődőket a gödöllői Művészetek Házában, kedden és csütörtökön 16.30-18
óra között az edzéseken. Érdeklődni
Czeba Mihály 5. danos mesternél lehet
a: 06-20/530-4957, vagy személyesen
az edzéseken.

Akrobatikus torna – Toborzó
A Grassalkovich SE szeretettel
várja 3-6 éves gyerekek jelentkezését ovitorna foglalkozásra hétfőnként 16-17 óra között.

Érdeklődni a Damjanich János
Általános Iskolában (hétfő-szerda-péntek délután), vagy a 06/209511072-es számon lehet.

denképpen pozitívum lehet, hogy az
utolsó szettben már voltak bíztató jelek, az egyébként több fontos szituációban hibázó gödöllői hölgyek játékában.
A 9 csapatos MEVZA-liga második
játéknapját követően a TEVA-GRC együttese a 8. helyen áll 1:6-os szett aránynyal. A következő fordulóban, október 19-én, pénteken jön a várva várt első hazai meccs. Az ellenfél a horvát ZOK Rijeka csapata lesz,
akik eddigi egyetlen mérkőzésükön az osztrák ASKÖ
Linz együttesét verték hazai
pályán 3:0-ra.

Kézilabda – Megvan az első

Idegenbeli győzelem
Azt mondják, az első a legnehezebb. Nos, ezt megerősíthetik a gödöllői kézisek is,
akik az NB I/B-ben a 4. játéknapon törték át azt a bizonyos
gátat. Bartos Gábor tanítványai a Hajdúnánás otthonában szerezték meg első idei
pontjaikat.
Mindig is tudtuk, hogy egységes
csapat a Gödöllői KC alakulata, de
ezt most sokadszor bizonyították is.

A három játéknap után egy győzelemmel és két vereséggel álló hazaiak a még pont nélkül álló mieinket
fogadták, így igazán izgalmas mérkőzésre lehetett számítani. A gödöllőiek az első játékrészben valósággal állva hagyták a hajdúnánásiakat,
remek játékkal, hatgólos előnnyel
(11–17) vonult a GKC pihenőre. A
második 30 perc első felében támadt
egy kis zűrzavar, ekkor feljött egy
gólra a hazai csapat (17–18), de sikerült rendezni a sorokat és végül 4

Asztalitenisz – Európa-bajnokság

Tíz magyar Dániában

Öt-öt férfi és nő képviseli a magyar
színeket a dániai Herningben, a szerdától vasárnapig zajló asztalitenisz
Európa-bajnokságon. A kontinens viadalon csak egyes és páros versenyszámokban rendeznek küzdelmeket,
az európai szövetség tavalyi döntése
értelmében ugyanis csapatversenyt

Gödöllői érmesek
Október 13-án, a fővárosi Iharos
úti atlétika pályán rendezték
meg a 2012. évi Budapest gyermek egyéni és gyalogló baj-nokságot, valamint a serdülő összetett versenyt, amelyről természetesen a GEAC atlétái sem
hiányozhattak.

zett. Szintén ebben a korcsoportban, 800
méteren Volonics Balázs aranyérmes
lett, 60 méter gáton Mihály Ádám ötödikként ért célba. Távolugrásban Mihály Ádám a 7., Magyari Benedek a 9.
Ferenc Ákos a 11. helyen zárta a versenyt.
A 12 évesek mezőnyében Köő-Tóth
Kunó 60 m gátfutásban végzett a 11.
helyen, magasugrásban Aide Dániel
ezüstérmes helyen végzett, míg KöőTóth a 4. lett ebben a számban. A 4x200-

Ritmikus Gimnasztika –Nemzetközi mezőny

KTC-Vuelta Kupa a hétvégén
Október 20-án nemzetközi ritmikus gimnasztika versenyt
szervez a KTC-Vuelta Sportegyesület a mogyoródi Sportcsarnokban.
A közel száz hazai és külföldi versenyző a szabad gyakorlatok mellett
különböző kéziszerekkel (kötél, karika, labda, buzogány, szalag) mutatja
be másfél perces egyéni gyakorlatát.
A kupán az ovisoktól a junior korosztályig, nyolc kategóriában mutatják
meg a lányok tudásukat.

Közép-európai Liga
3. forduló:
2012.10.19., péntek 18 óra
TEVA GRC – ZOK Rijeka (horvát)
SZIE Sportcsarnok

egységgel jobbnak bizonyult a Gödöllő.
Megtört tehát a jég, megszerezte első győzelmét a GKC. A csapat 4 fordulót követően a 8. helyen áll jelenleg 2 pontjával az NB I/B keleti csoportjában.
NB I/B keleti csoport, 4. forduló
Hajdúnánás-Robzol 2000 KSE –
Gödöllői KC 22–26 (11–17)
Ifik: Hajdúnánás – Gödöllő 27–26
-tl-

NB I/B, keleti csoport, 5. forduló
Október 20. szombat 18 óra
Egyetemi Sportcsarnok:
Gödöllői KC – Nyíregyháza-NyírKomplett
Dániel; női egyes: Lovas Petra, Madarász Dóra, Pergel Szandra, Póta
Georgina, Tóth Krisztina; férfi páros: Zwickl-Nagy, Kosiba-Lakatos,
Pattantyús-Sas Lasan (szlovén); női
páros: Tóth-Póta, Lovas-Pergel, Madarász-Britt Eerland (holland).

csak kétévente bonyolítanak le.
A hétszeres Európa-bajnok Tóth
Kriszta egyéniben és párosban is asz-tttalhoz áll, párosban Póta
A nyerő páros: Tóth Kriszta és Póta Georgina
Georgina oldalán. Egyéniben 24. kiemeltként vág neki
a versenynek, ennek köszönhetően csak a 32-es táblán
kezdi meg a küzdelmeket,
míg párosban 2. kiemeltként
indul a Tóth-Póta duó.
A magyar Eb-csapat, férfi
egyes: Kosiba Dániel, Lakatos Tamás, Nagy Krisztián,
Pattantyús Ádám, Zwickl

Atlétika – Budapesti gyermek bajnokság

A 11 éveseknél, 60 méteren a GEAC
versenyzői közül Magyari Benedek az
5., míg Ferenc Ákos a 8. helyen vég-

Taekwon-do – Toborzó
Megkezdődött az új tanév, ismét várják szeretettel a sportolni vágyókat. Ha
szeretnéd megvédeni magad, vagy
csak egy kis mozgásra vágysz, csatlakozz Czeba Mihály 5 danos mester
csapatához! Óvodástól nyugdíjasig
mindenki elsajátíthatja ezt a harcmű-

A két csapat legutóbb három hete
meccselt egymással, akkor még egy
pozsonyi felkészülési tornán találkoztak a felek és bizony az akkori 3:0-ás
szlovén siker már előre vetítette, hogy
a gödöllőiek sok sót nem fognak
megenni a mostani találkozásukkor
sem. Nos, ez be is igazolódott, könynyedén nyertek a házigazdák, de min-

Tíz magyar, köztük a 12. felnőtt
kontinens tornájára készülő
gödöllői Tóth Kriszta is tagja az
október 17-21. között megrendezésre kerülő asztalitenisz
Európa-bajnokságnak.

Futsal – Budaörsön kozmetikáztak a Bikák

Némiképp helyre hozta renoméját a Gödöllői Bikák-Vasas
vegyes az elmúlt játéknapon.
Baranyai Pál csapata a nagy rivális, Colorspectrum Aramis
otthonából tudott három ponttal távozni, javítva ezzel a
Szombathely elleni hazai fiaskóját.

A 2. fordulóban is a vereség keserédes ízét érezhették a TEVA-Gödöllői RC játékosai a Közép-európai Liga (MEVZA) sorozatában. A szlovén Calcit
Kamnik is nagy falatnak bizonyult, sima, 3:0-ás vereségbe
szaladt bele a Gödöllő.

MEVZA-liga, 2. forduló
Calcit Kamnik – TEVA-GRC 3:0 (17,
17, 22)
-ll-

A versenyre a szervezők délelőtt 10
órától délután 17 óráig szeretettel várnak minden érdeklődőt. Ha kíváncsi
rá, hogy a KTC Vuelta Sportegyesületben néhány év alatt a tanfolyamok és
edzések hatására mire lesznek képesek
a kislányok, jöjjön el és hozza magával
családját, gyerekeit is. Szurkoljanak a
Vueltás lányoknak! A belépés ingyenes.
2012. október 20. szombat, 10-17
óráig/ Cím: Mogyoródi Sportcsarnok,
Mogyoród, Iskola utca

as fiú váltó az 5. lett (Köő-Tóth K., Mihály Á., Aide D., Magyari B.).
A lányoknál, a 11 éveseknél Király Anna 7. lett 60 méteren, míg a 12 éveseknél a Szikszai Rebeka, Csernyánszky
Sára, Diószegi Vanessza, Frei Dalma
4x200-as váltó csapat az 5. legjobb időt
futotta. A 2000-es születésűeknél távolugrásban Frei Dalma 10, Diószegi Vanessza 13., Csernyánszky Sára a 17.
eredménnyel végzett. Kislabda hajításban Frei Dalma 2. helyen végzett, míg
Diószegi Vanessza az 5. lett.
Négypróba „C” variációban (távolugrás, súlylökés, diszkosz, gerely), a 14
éveseknél Aide Deborah a 2. helyen
végzett 1461 ponttal.
-ll-

Küzdősport –
Bontovics arany
Idén is sikeresen szerepelt Bontovics Babett, a Gödöllői Taekwon-Do SE kíválósága.
A Bosznia-Hercegovinában megrendezett nemzetközi kupán szerzett aranyérmet. 7 ország (horvát, szerb, szlovén,
bosnyák, szlovák, bolgár) taekwon-dosai mérkőztek meg és Bontovics Babett
3. dan kategóriában szerzett aranyat.
A versenyen Vajkovics Ferenc képviseltette magát bíróként. A következő
versenyen már az egész gödöllői csapat
részt vesz majd a Lehel Vezér nemzetközi kupán.
-il-
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GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

Az Ottlik 100 program keretében
a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ
és a Gödöllői Városi Múzeum
szervezésében

„Miért éppen Agatha Christie
és a dzsessz?”
Beszélgetés Ottlik Gézáról

A beszélgetés résztvevői:
Czigány György író, költő, zenei
rendező
Fischer Ernő tanár
Györe Balázs író
Mészáros Márton
irodalomtörténész
A beszélgetést vezeti: G. Merva
Mária irodalomtörténész

2012. október 19., 17.30
Helyszín: Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs
Központ
(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 8.)

A Frédéric Chopin
Zeneiskola koncertjei

Október 18.,
csütörtök, 17.30.:
Kicsinyek hangversenye –
A vonós tanszak
rendezvénye
Október 25.,
csütörtök, 17 óra:
Barta Katalin (zongora)
növendékeinek
hangversenye

A GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY ALKOTÓHÁZÁBAN ARIADNÉ LÁNYAI CÍMMEL, KÁRPITMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS LÁTHATÓ
Résztvevő művészek: Rónai Éva Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész, Érdemes Művész, Nagy Judit Munkácsy-díjas kárpitművész, Hauser Beáta
Ferenczy Noémi-díjas kárpitművész, Érdemes Művész kiállítása
A kiállítás megtekinthető: 2012. november 25-ig, minden szombaton és vasárnap 14 órától 17 óráig, illetve előzetes bejelentkezés alapján más
napokon is. A program a Híres Hölgyek Éve Gödöllőn keretében kerül megrendezésre.
GIM-HÁZ (Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóháza): Gödöllő, Körösfői utca 15-17. Telefon/fax 28-419-660, e-mail gimhaz@invitel.hu
www.gimhaz.hu
A GIM-HÁZ ÜNNEPI NYITVA TARTÁSI RENDJE: 2012. október 20. (szombat): 14 órától 17 óráig, 2102. október 21. (vasárnap): 4 órától 17 óráig,
2012. október 22. (hétfő): zárva, 2012. október 23. (kedd): Nemzeti ünnep - Zárva.
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Bérbevételi felhívás
Gödöllő Város Önkormányzata
pályázatot hirdet a meghirdetés
időpontjában
– Gödöllő város közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, és költségelvű lakbérrel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakásra bérlői,
bérlőtársi joggal nem rendelkező,
vagy
– a városban tevékenységet folytató
munkáltatónál határozatlan idejű
munkaviszonyban foglalkoztatott
nagykorú magyar állampolgárok

2012. október 17.

Közérdek
részére a Gödöllő,
– Deák Ferenc tér 2. III/14. (48 m2,
1 + fél szoba, összkomfort)
– Dózsa György út 1-3. VI/42. (45
m2, 1 + fél szoba, összkomfort)
– Szent János u. 24. II/29. (29 m2, 1
szoba, komfort)
szám alatti lakás költségelvű lakbérrel, határozott, 5 éves időtartamra történő bérbevételére.

mint a szükséges dokumentumok
csatolása.
A pályázatok benyújtásának
helye: Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala, Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Iroda, III. emelet
303. sz. helyiség (ügyfélfogadási
idő: hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.0016.30).
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. október 29.

Egyéb pályázati feltételek:
A résztvevők körére és fizetőképességre vonatkozó feltételek.
A pályázatok benyújtásának módja:
Formanyomtatvány kitöltése, vala-

Részletes tájékoztató és formanyomtatvány a III. emelet 303. sz.
helyiségben átvehető, valamint érdeklődni lehet a 06-28-529-171-es
telefonszámon.

Felhívás –Településrendezési eszközök
„Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy Gödöllő Város Településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv,) módosítása kapcsán az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII tv. (továbbiakban Étv.) szerinti véleményezési eljárás befejeződött.
A tervezet a külön jogszabályban meghatározott közigazgatási, az érintett települési önkormányzati szervek
véleményének, illetve a lakossági levelek és a lakossági fórumon elhangzott észrevételek figyelembe vételével került véglegesítésre.
A településrendezési eszközöket elfogadásuk előtt az Étv. 9.§ (6) bekezdésének megfelelően, a (3)-(4) bekezdés alapján beérkezett, de el nem fogadott véleményekkel és azok indoklásával együtt, 1 hónapra közzétesszük,
hogy a lakosság azzal kapcsolatban észrevételt tehessen.
Gödöllő Város Településszerkezeti Terve (TSZT), valamint a Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási
Terve (GÉSZ) módosításának tervdokumentációja 2012. szeptember 28-tól 2012. október 28-ig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján, hétfőnként 8-18 óráig, egyéb munkanapokon 8-12 óráig.
A rendelet-tervezet szövegét és a tervlapokat Gödöllő város honlapján
http://godollo.hu/hirek/hirek/index.php?newswf2_id=47881&newswf2_action=

is

megtekinthetik.

Értesítés – Halottak Napi megemlékezés
Gödöllő Város Önkormányzata 2012. október 30-án (kedden), 17 órakor Halottak Napi megemlékezést tart a Szabadság téri I. és II. világháborús emlékműnél, ahol emlékműsorral és koszorúzással tisztelgünk a két világháborúban elesett áldozatok emlékének.
A megemlékezésre várjuk mindazokat, akik a hősi halottakra szeretnének emlékezni gyertyagyújtással és virág elhelyezésével.
Kérjük, amennyiben koszorút kívánnak elhelyezni a megemlékezésen, szíveskedjenek jelezni október 26-án 10
óráig, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. Belvárosi Jegyirodájában nyitvatartási időben,
a 06-70/452-72-68-as telefonszámon vagy az info@muza.hu e-mail címen.

ALBÉRLET KIADÓ
Gödöllő központjában, liftes társasházban, 35 nm‐es, jó ál‐
lapotú lakás, ingyenes mélyparkolóval kiadó.
50e+rezsi+kaució.
Tel.: 70/376‐65‐45

ÜGYELETEK
ORVOSI ÜGYELET
18‐08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430‐655

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
Október 15‐21‐ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167., Tel.:
419‐749
Október 22‐29‐ig: Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410‐251.

Kérjük, szíveskedjenek a koszorúkat 16.30 óráig a helyszínre eljuttatni!
Megértésüket köszönjük!

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a
mammográfiás szűrővizsgálat.
A Gödöllőn lakó 45–65 éves
nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év,
meghívólevelet kapnak, amin
szerepel, hogy mikor várják
őket vizsgálatra a:

Flór Ferenc Kórházban
(2143 Kistarcsa,
Semmelweis tér 1.
Tel.: 06-28/507-126

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala,
Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve
Tel.: 06-1/465-3823

Vegyen részt Ön is a
mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat ingyenes.

A lehetőség adott!
Éljenek vele!
2012. október 16. – november 9.

Közérdekű telefonszámok

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430‐856,
06‐30/634‐3723
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525‐212,
06‐70/550‐3377

Tisztelt Hozzátartozók!
Kérjük Önöket, hogy a Gödöllői Városi Köztemetőben
(Gödöllő, Dózsa György út 35.) lejárt urnasírhelyeket szíveskedjenek a
temetőgondnoknál megújítani.
Temetőgondnok:
Ferencz Máté tel.: 06 (20) 473 1305
Vüszi Nonprofit Kft.

KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELENTÉS: tel.: 06‐28/430‐562 (munkaidőben)

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették,
tisztelték, hogy küzdelmes és munkás életútja végén
2012. október 12-én, életének 59. évében elhunyt

fax.: 06‐28/520‐879; e‐mail: kozvilagitas@elmuszolg.hu

RIEDLNÉ PÉTER ETELKA,

ELMÜ központi hibabejelentő: 06‐40/38‐38‐38 (éjjel‐nappal)

web: www.elmuszolg.hu
RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL: 06‐20/524‐0340

a Petőfi Sándor Általános Iskola tanára, a Pest Megyei Pedagógiai
Szolgáltató Intézet Igazgatója, Gödöllő Város Önkormányzata Oktatási
Bizottságának tagja, pedagógiai szaktanácsadó és költő.

VÜSZI Kft. ügyfélszolgálat: 410‐295
DMRV hibabejelentő: 520‐790

Emléke örökké szívünkben él.
A gyászoló család

TIGÁZ ügyfélszolgálat: +36‐80/300‐300
TÁVHŐ Kft.: 514‐096
Zöld Híd Kft.:418‐603

Táviratcím:
Riedl István, 2100 Gödöllő, Szabadság út 19. fszt. 1.
Telefon: 06-70-610-9619

2012. október 17.

Mozaik
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H IRDETÉSFELVÉTEL !
H irdetési elérhetőségek:

20/525-53-66
70/381-76-94
e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

N yitva : K : 11 – 1 6 ; S z, C s : 8 :3 0 – 1 6 ;
P : 8 :3 0 – 1 2 ; H é tfőn zárv a !
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirdetést
nem áll módunkban elfogadni. A lapban megjelent
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

HÁZHOZ MEGYEK
HÉTVÉGÉN IS!

ÁRAK:
NŐI HAJVÁGÁS:
rövid:
2.800.félhosszú: 3.000.hosszú:
3.300.-

FÉRFI HAJVÁGÁS:
hajvágás:
gépi:

1.700.900.-

GYEREK HAJVÁGÁS:
1.400.-

NAGY SZILVI • (06 70) 523 7394

Úgy érzi, hogy behatárolja a hirdetési felület?
Ajánljuk a reklámcikket, ahol csak a mondanivalója szabhat határt,
s mi meg is írjuk Ön helyett! További információ: 70/381-76-94

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
+A gyászoló család köszöni mindazoknak, akik szeretett halottunkat,
KATONA ROMÁNNÉT sz. SZŐDI EDITET utolsó útjára elkísérték,
kegyeletüket lerótták, és gyászunkban osztoztak.
INGATLAN
+Gödöllő központjában, felújított 1+3 fél szobás 75m, egyedi fűtésű
3.em. lakás tetőtérbeépítési lehetőséggel, áron alul, sürgősen eladó.
Érd.: 30/843-6440
+Gödöllőn, a Kastély közelében, frekventált, csendes övezetben, 2
szintes, 4szobás, 2 fürdőszobás, kertes családi ház áron alul,
sürgősen eladó. Tel.: 20/944-3356.
+Sürgősen eladó, jó állapotú 2 szobás, erkélyes, napos, jó fekvésű, egyedi
fűtésmérős, alacsony rezsijű, palotakerti lakás. Iár: 7,9MFt 20-772-2429
+Gödöllőn, Kossuth L.u.ban 1 szobás, 34nm-es befektetésnek is
kiváló lakás eladó Iár 6,8MFt 20-772-2429
+Gödöllő központjában, rendkívül alacsony rezsivel rendelkező, 2.em.-i
klímás 54m2-es újszerű, cirkós lakás eladó! Iár:14.9Mft 20-539-1988
+Erzsébet park mellett konvektoros első em.-i, erkélyes két és félszobás lakás eladó! Iár:13MFt! 20-539-1988
+Kertvárosias részen 720m2-es, összközműves, 18m-es utcafrontú telek
kis bontandó házzal 12.5Mft-os áron eladó! 20-539-1988
+GÖDÖLLŐN, ÚJ ÉPÍTÉSŰ 1 szintes, 2 szoba +nappalis sorház 300nmes telekkel, kulcsrakészen 17 MFt, (beépíthető tetőtérrel)! 20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Óriási lehetőség! Új építésű 720nm-es telken épült, 4 lakásos sorházban,
2 szoba +nappalis, 62nm-es sorházi lakás. Iár 15,5MFt 20-7722429
+Sürgősen eladó kertvárosban 2szoba+konyha-étkezős, tégla, jó
állapotú kockaház eladó Iár 16 MFt 20-7722429
+PALOTAKERTEN 2 SZOBÁS NYUGATI FEKVÉSŰ, ERKÉLYES JÓ
ÁLLAPOTÚ LAKÁS AKCIÓS IRÁNYÁRON 7,9MFt 20-8042102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez közel, új építésű nappali+
1szobás, konyha-étkezős bruttó 55nm-es, cirkófűtéses lakás eladó
kulcsrakészen. I.ár 13,7MFt 20-7722429
+Gödöllőn sürgősen eladó gyönyörű, 740nm-es összközműves építési
telek. I.ár 11,9MFt 20-7722429
+AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ RÉSZEN 3 szoba nappalis
garázs összekötéses ikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen
eladó 24,5MFt-ért 20-7722429
+Alkalmi vétel! Kossuth Lajos utcában részben felújított 2 szobás
lakás 7.9 MFt Irányáron eladó 20-8042102
+Sürgősen eladó Harasztban 2 szoba +nappalis, 85 nm-es, jó
beosztású, fedett kocsi beállós családi ház 500 nm-es telekkel Iár
19,7MFt 20-7722429 WWW.GODOLLOIHAZ.HU
+Szőlő utcában 2 szobás erkélyes lakás eladó, Iár: 8,5 MFt 20-8042102
+UTOLSÓ DARAB, AKCIÓS ÁRON!!! Új építésű 3 szoba +nappalis,
garázsos sorház kis kerttel eladó 17,9MFt 20-8042102
+Eladó Gödöllőn, központban másfél szobás felújított lakás Iár: 7 M
FT 20-8042102
+ELADÓ ÁRON ALUL 4 szoba +nappalis, extrás: kondenzációs
gázkazán, központi porszívó, fűtött duplagarázsos ház Gödöllőn a
központhoz közel 35 helyett most 26,5MFt-os irányáron 20-8042102
+SÜRGŐSEN ELADÓ!! Gödöllő központjában, a Tűztorony házban
1.em-i, 45m2-es, két szobás lakás eladó ! 20-5391988
+Gödöllőn, Blahai részen jó állapotú, szigetelt, 110m2-es családi ház,
700m2-es saroktelken eladó! Iár:30.9Mft 20-539-1988
+Gödöllőn a Kazinczy Krt.-on két szobás lakás eladó Iár: 8.8 M Ft
(20) 804-2102

+Gödöllőn Központban, 720m2-es telken, 130m2-es nappali három hálószobás családi ház eladó! Iár:19.9MFt! 20-5391988
+Eladó lakásokat keresek készpénzes ügyfeleim részére (20) 804-2102
+Eladó Gödöllőn, a Kossuth L. utcában, egy első emeleti, másfél szobás, 65
nm-es lakás. I.ár: 11,5 mFt. Referencia szám: 3662 Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+17 éve működő nyereséges, tartozásmentes vállalkozás eladó. Jól bejáratott piaccal, munkával, referenciákkal, honlappal. Biztos megélhetés, perspektíva, a befektetés megtérülési ideje a befektetési összeghez képest
rövid, egy – két év. Érd.: 20-41-77-687
+Gödöllő központjában, egy második emeleti, másfél szobás, felújított,
amerikai konyhás öröklakás eladó. I.ár: 9,2 mFt. Referencia szám: 3657
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllő belvárosában, Erzsébet park szomszédságában, a Táncsics
M. utcában 100 nm-es nappali + 3 szobás családi ház, örökzöldekkel beültetett kertrésszel, garázzsal. I.ár: 23,5 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu Név szerint: 3451
+Eladó kertvárosi, haraszti, alvégi családi házak Gödöllőn 16-25 mFt
között! 70 nm-től 130 nm-ig. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Erzsébet park szomszédságában, Táncsics Mihály utcában, egybetartozó
épületegyüttesben, összesen 200 nm alapterületű családi házban, 100 nm-es
lakás, és 100 nm-es, egyemeletes üzletház eladó, egyben, vagy akár különkülön is. A két ingatlan önálló helyrajzi számmal rendelkezik. Igény szerint az
üzlettér rugalmasan egybenyitható a lakással, így akár családi házként, akár
üzletházként hasznos területet lehet növelni. Az üzletház jelenleg szépségszalonként működik, de funkcionális kialakítása miatt más üzleti tevékenység
nyitására is rendkívül alkalmas: pl. orvosi rendelő, patika, kisvendéglő, kifőzde,
élelmiszerüzlet, oktatási-nevelési intézmények számára kiváló! Ingyenes
parkolási lehetőség! I.ár: Lakás: 23 mFt. Üzlet: 25 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda
28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, Alvégben, 85 nm-es felújított családi ház, 285 nm-es
telekkel. Nappali, két szoba, konyha, spejz, fürdőszoba, műanyag
nyílászárók, fűtése gázkonvektor, melegvíz bojler. I.ár: 15,5 mFt. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Palotakerten másfél szobás, igényesen felújított 44 nm-es öröklakás
eladó. E.ár: 8,2 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn eladó iroda tulajdonjoga. 15 éve nyereségesen működő vállalkozás, üzleti tulajdonjoggal. I.ár: 12 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Eladó Gödöllőn, központhoz közel, 52 nm-es egyszobás lakás, hatlakásos
társasházban. (Léda villa). Konyha, fürdőszoba, előszoba, fűtése konvektor.
Kertkapcsolatos, udvarrésszel. I.ár: 12,2 mFt. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu
+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház tulajdonostól áron alul
Gödöllő kedvelt kertvárosi részén eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A
házhoz tartozik még egy teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szoba,fürdő,
konyha. 2 állásos garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.:20-3464-718.
+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott, parkosított
udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30228-8403, 20-420-6243 (egész nap).
+ALKALMI VÉTEL! SÜRGŐS! Gödöllőn, Erzsébet park közeli, 62 m2-es, 2
szobás, ERKÉLYES, FELÚJÍTOTT lakás eladó! Új műanyag nyílászárók,
redőnyök. Iá.: 8.9M Ft Érd:30/491-5020
+Gödöllő központjában eladó egy 54 nm-es alapterületű hibátlan állapotú,
teljesen berendezett lakás kocsibeállóval, tárolóval. 15,5 M Ft. 70/364-4212

+EGYEDI! Gödöllőn, Központ közeli, csendes helyen lévő, FÖLDSZINTI, 75
nm-es, 3 szobás, ERKÉLYES, szép állapotú lakás szigetelt, saját kazánnal
rendelkező házban eladó. Iá.: 15M Ft Érd.: 30/491-5020
+Eladó 69 m2-es felújított 4. emeleti lakás: zuhanyzós fürdőszoba, járólapos
WC, fürdőszoba, új ablakok, redőny, nagyon alacsony rezsi, gyönyörű kilátás
a nagy erkélyről. Irányár: 12,9 millió HUF. Érdeklődés: 30-224-75-63.
+A Borsos Kft az alábbi ingatlanokat kínálja eladásra: -Gödöllő legszebb
részén TESCO KÖZELÉBEN 600 nm-től építési telkek eladók. 20.000,Ft/nm +ÁFA. –BALATONLELLÉN 7.395 nm telek eladó, mely 7db önálló
vagy 12db osztatlan, közös tulajdonú telekké alakítható. –KAMPIS TÉREN
új építésű társasházban 54 nm-es tetőtéri lakás kiadó, vagy 12,8 MFt-ért
eladó, ugyanitt 1,5 MFt-ért garázsbeállók eladók. -57 nm-es IRODA A
PETŐFI TÉREN 30 MFt-ért eladó. –VERESEGYHÁZ legszebb részén ikerház fele eladó. Szerkezetkészen 18 M, kulcsrakészen 23 MFt-ért. –RÖGES
UTCÁBAN 2.258 nm telek eladó. 30/946-7702
+Gödöllőn eladó 90nm lakóterületű kertes családi ház. 1+2 félszoba
+étkező, konyha, fürdő, kamra, WC. A ház szigetelt, padlástér beépítésére van
lehetőség. Rendezett 670nm-es kert, több kocsi beállására alkalmas betonozott rész, terasz. A ház része egy különálló, kb. 15nm-es, külön bejárattal rendelkező, összkomfortos lakrész. Ár:19m, alkuképes. Tel: 20/9-734-738
+SZADÁN iker CSALÁDI HÁZ eladó. Bruttó 112 m2, 2+2 fél szobás,
kulcsrakész ár: 22,9 M Ft. Részletes információk www.geminiinvest.hu. Tel: 06-20-4242-032
+Gödöllő, Knézich K. utcában PANORÁMÁS, mediterrán kővel burkolt,
hangulatos ikerház fél kis, zárt kerttel eladó. Iár: 38,7 MFt. Érd:
30/22-15-981, 20/93-88-612
+Gödöllő központjában, Erzsébet királyné körúton téglaépítésű ház
magasföldszintjén eladó 59nm-es, 2,5 szobás, távfűtéses, egyedi
mérőkkel felszerelt, jó állapotú lakás külön pincerésszel, parkhoz,
iskolához közel. Ár:13 MFt. 20/556-3298
+Gödöllő központjában eladó 1.em. 1 szobás, 38 nm-es, téglaépítésű,
egyedi órákkal ellátott, gázkonvektoros, alacsony rezsijű lakás. HÉV, busz
állomás 5 percre. 7,5 MFt. 30/2524-929
+TULAJDONOSTÓL eladó a Kazinczy körúton jó állapotban lévő 57 nm-es,
konvektoros lakás. A két különnyíló szoba parkettás, burkolatok cseréltek.
Kérésre képeket küldök. Ár: 10,9 MFt 06-30/973-9076
+Gödöllő központjában 35 nm-es konvektoros téglalakás eladó, új
nyílászárókkal. Alacsony rezsi. Iár: 7,8 MFt. Tel: 20/3238-106
+Gödöllőn, a Palotakert lakótelepen eladó 44 nm-es (másfélszobás)
felújított lakás. Iár: 8,5 M Ft. Nagyobb (lakótelepi) lakás cseréje
érdekel. Tel: 20/968-0336
+Eladó Gödöllőn a Balaton u. 1.sz. alatt 1.125 nm telek kis házzal, kerekes
kúttal, villany, víz bent van. Iár: 13,5 MFt. Érd: 06-30-367-3184
+Gödöllő központjában, a Tűztorony házban 35 nm-es, 1,5 szobás,
téglaépítésű lakás eladó. Iár: 11,2 MFt. Érd: 06-20/437-8155
+Isaszegen frekventált helyen, mégis csendes utcában 130 nm-es
ház eladó 1070 nm-es telken. 3 szoba, 2 konyha, főzőfülke, fürdőszoba, nappali, előszoba, pince, garázs. Összeköltözésre alkalmas a
nagyszülőkkel. 06-30-352-5847
+Gödöllőn eladó 4.em. 57 nm-es, 2 szobás, erkélyes, panorámás, 2010ben felújított lakás. A vételár részét képezik: konyha- és fürdőszobabútor,
klímaberendezés, saját pince, garázs. Iár: 12 MFt. 06-70/702-9747
+XII. Böszörményin liftes, 1.em. rendkívül jó beosztású, galériaágyas, konvektoros, belső kertre néző, csendes, erkélyes, 36 nm-es lakás eladó: 12,9
MFt. Érd: Tomka 06-30-9812-486
+Eladó lakás az Ambrus Z. közben: földszinti, felújított, 75 nm-es. Iár:
15,5 MFt. Tel: 06-20-414-7163
+Gödöllőn belvárosában, téglaházban felújított, I. emeleti, egyszobás
(34 nm), parkettás, konvektoros lakás pincetárolóval eladó. Iár: 7,3
MFt. Tel: 30/350-4346
+Gödöllő kertvárosában 579 nm-es parkosított saroktelken 2
szobás, konvektoros fűtésű, téglaépítésű, családi ház eladó. Iár: 16,9
MFt. Érd: 20/588-9570, 28/415-703
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+Gödöllői 2 szobás, központban lévő földszinti lakás kiadó. Ár: 60.000,Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució. Érd: 20/543-3407
+Gödöllőn a kertvárosban, külön bejárattal, egyedi mérőórákkal egyszerű
lakrész (garzon) kiadó 1 dolgozó, egyszerű személy részére. 30.000,Ft/hó, 1 havi kaució szükséges. 28/415-916 este
+Gödöllőn a Munkácsy utcában, 2emeletes téglaházban 2 szoba összkomfortos lakás teljesen felújítva, berendezve hosszútávra kiadó. 60e Ft/hó
+rezsi. Kéthavi kaució szükséges. Tel: 70/409-1057
+Blahán, családi házban 19 nm-es szoba kiadó egy fő, férfi részére.
Internet. 15.000,-Ft/hó + rezsi. Tel: 20/240-4635

+Sürgősen eladó Gödöllőn központban egyedi fűtésű 72 nm-es 3 szobás,
erkélyes, földszinti lakás. Iár: 11,5 M Ft. Tel: 06-70-949-6721
+Gödöllőn eladó 65 nm-es lakás kertes, 8 lakásos társasházban + garázs.
Tel: 28/414-965
+Gödöllő belvárosában családi ház eladó. Telek 695 nm, rajta az épület 75
nm-es. Érd: 06-28-816-254
ALBÉRLET KIADÓ
+Az Alvégben, a Lovarda utcában, kétszintes családi ház kiadó. 95 ezer Ft
+ rezsi. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu
+Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.: 20/9455-583.
+Gödöllő központjában 1 szobás, egyedi fűtéses lakás kiadó. Tel.:
20/9455-583, 20/8067-191.
+Gödöllőn, frekventált, csendes lakóövezetben, közvetlen belváros mellett,
kétszintes családi ház teljesen független 120 m2-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás felsőszintje saját kocsibejáróval hosszútávra kiadó. Tel:20/9443 -356
+János utcai 2 szobás, felújított, kis rezsijű lakás egyik szobájába fiatal lány
mellé albérlőtársat keresünk. Azonnal költözhető. 30/467-3320, 20/490-7314
+Kiadó a Fácán soron, az egyetemhez közel, egyszobás, földszinti, konvektoros, bútorozatlan lakás. 40.000,-Ft/hó + alacsony rezsi. Kéthavi kaució
szükséges. Tel: 70/517-1370
+Szt. János utcai lakásba albérlőtársat keresek. Felújított, bútorozott,
egyedi fűtéses. Tel: 06-30-355-5456, 06-30-9541-690
+Szoba-konyhás, zuhanyzós, bútorozott, fa tüzelésű lakás alacsony rezsivel, 1 személy részére kiadó! 1 havi kaució szükséges. Tel: 06-30-609-8707
+A PETŐFI TÉREN ÚJ ÉPÍTÉSŰ, KIS REZSIKÜLTSÉGŰ 1 szobás lakás
kiadó. Érd: 06-20-426-2172
+Gödöllőn, csendes helyen, központhoz közeli 1+2 félszobás, felújított, erkélyes lakás sürgősen eladó. Alacsony rezsi, egyedi fűtés. Tel: 20/345-0074
+KIADÓ/ ELADÓ Palotakerten egy 44 nm-es, 1 szobás lakás: 40.000,Ft/hó +rezsi +40.000,-Ft kaució. (Egyéni vízórák, szabályozható fűtés.)
Tel: 70/265-0799 (14.00-tól hívható.)
+Gödöllő központjában 1 szoba összkomfortos, bútorozott lakás
hosszútávra kiadó. Tel: 20/510-9382, 30/948-4708
+Gödöllő, Máriabesnyő részén, kertes családi házban, külön bejárattal 1+3
félszobás, 80 nm-es, összkomfortos, részben bútorozott lakás kiadó.
(Kábeltévé, internet) 50.000,-Ft + rezsi + 1 havi kaució. 06-70-429-1718
+Gödöllőn téglaépítésű 2 szobás, erkélyes, konvektoros lakás kiadó.
Érd: 06-70-372-4475
+Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád utcában, kertes családi házban,
külön bejáratú 1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos, bútorozott lakás
/kábeltévé, internet/ 50eFt + rezsi, egy havi kaucióval kiadó. 70/271-1543
+Gödöllőn 2 szobás, felújított, bútorozatlan, egyedi fűtésű, földszinti lakás
hosszabb távra kiadó. 58eFt/hó+rezsi+2 havi kaució. Érd: 30/9-079-322

ÜZLET, IRODA, GARÁZS
+Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es, 2 szintes üzlethelyiség,
mely akár orvosi rendelő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő. Iá: 13,5
mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
+Gödöllőn, Táncsics M. utcában KIADÓ egy jelenleg berendezett fodrászatként és kozmetikaként működő, 100 nm-es üzletház. Ipari áram van.
Fodrászok és kozmetikusok jelentkezését is várjuk! Ár: Funkciótól függően
megegyezés szerint! Érd.: 28/411-086; 20/919-4870
+Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó más tevékenység céljára
is. Tel.: 20/9455-583.
+30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Grassalkovich utca elején. Tel.:
70/281-5126.
+Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található, udvari 30 nm-es üzlethelyiség!Irodának is alkalmas! Tel.: 30-346-5408.
+Gödöllő központjában egy 38 nm-es légkondival, ráccsal ellátott üzlethelyiség kiadó! Irodának is alkalmas! Tel: 30/231-7508
+ÜZLETHELYISÉG KIADÓ Gödöllő központjában: 27 nm-es, ismert, jól
bevezetett üzlet. Műszakilag és esztétikailag is rendben, azonnal
költözhető. Tel: +36-30-9428-275
+Kiadó 30 nm-es üzlethelyiség Gödöllőn a Kossuth Lajos utcában
(utcafronton). Érd: 06-30-346-5408
+Bérbeadó! Gödöllő, Dózsa György út 69. (VÜSZI) telephelyén folyamatosan őrzött, illetve kamerával védett terülten raktár és irodahelyiségek
kedvező áron kiadók. Érdeklődni lehet (28) 410-988/100-as melléken vagy
a +36 20/462-4808 telefonszámon
+Gödöllőn a belvárosban bevezetett üzlethelyiség kiadó, eladó. Esetleg
lakáscserés megoldás is érdekelne. Érd: 30/440-0146

+Gödöllői Autószalon és szerviz autószerelő munkatársat keres. Mobil:
30/9968-228
+Masszírozásra jelentkezés gödöllői munkakörrel. Tel: 70/508-8727
+Könyvelőiroda keres könyvelésben jártas, nyugdíjas adatrögzítő
munkatársat, heti 16-20 órás elfoglaltságra. Jelentkezés: 70/311-4203
+Szlovák nyelven tudó műszaki affinitású (nem szükséges végzettség)
kollégát/kolléganőt keresünk gödöllői munkahelyre. Érd: 06-30-665-9080
+Műszaki végzettségű kollégákat keresünk autóipari és elektronikai
ipari területre ügyfélkapcsolati munkatársnak gödöllői munkahelyre.
Érd: 30-437-3684
+4 éves kisgyermek mellé játékos ANGOL OKTATÁSÁHOZ KERESÜNK jó
angol tudással rendelkező személyt. Érd: +36-30-339-7611
+Jól menő szépségszalonba FODRÁSZT KERESEK. Érd: 70/7753-255
+GENERAL-PROVIDENCIA ZRT gödöllői fiókjába TANÁCSADÓKAT
KERESÜNK! Ingyenes átképzés, diploma előny! Fényképes önéletrajzát
küldje: enikokassaytoth@gmail.com címre.
+Munkát keresek heti 2-3 napra. Nyugdíjas villamosmérnök. 70/320-2280
+Isaszegi úton lévő cég számlázási és beszerzési feladatok ellátására
keres munkatársat angol és/vagy francia nyelvtudással. Munkaidő napi 68 óra. Jelentkezni: 8-17 óráig 06-28/510-682
+Számítógépes programokat, rendszereket alapszinten kezelő
egyetemista diákot keres eseti konzultációs célból idősebb mérnök, vállalkozó Gödöllőn. Tel: 06-30-9461-807
+SZÉPSÉG- ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ szalonunkba keresünk masszőrt,
kozmetikust, műkörmöst, manikűröst, Gödöllő, Petőfi tér. Érd: ISZAP HÁZ
Kft. 06-20-411-7224
+Gödöllőn működő irodánk részére keresünk irodavezetőt.
Elvárások: „B” kat. jogosítvány, jó kommunikációs készség, önállóság. Felsőfokú végzettség és Start-kártya előnyt jelent. Önéletrajz:
godollo.artwork@gmail.com Tel: 06-20-776-5675
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*Az Erzsébet- park közelében, felújított, 1. emeleti,
65 nm-es, 1+2 fél szobás, erkélyes lakás, világos,
tágas helyiségekkel eladó vagy kiadó. Iár: 12 mFt.
*A Királytelepen 160 nm-es, nappali+4 szobás,
2003-ban felújított, földszintes családi ház
1139 nm-es telken eladó. Két generációnak is
alkalmas! Iá.:34,5 mFt.
*Máriabesnyőn nappali+4 szobás, 185 nm-es, karbantartott, kétgenerációs családi ház 840 nm-es telken
külön bejáratú üzlethelyiséggel eladó. Iár: 36 mFt.
*A Csanakban kiváló minőségű, 2010-ben épült,
211 nm-es, nappali+4 szobás családi ház 919 nm-es
saroktelken fal, padló és mennyezetfűtéssel, dupla
garázzsal, riasztó és kamera rendszerrel eladó.
Külön bejáratú iroda kialakítható. Iá.: 53 mFt.

SZOLGÁLTATÁS
+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul a körme? Vagy a kezét
szeretné rendbe tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR
ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763
+Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók, kis- és középvállalkozások
részére. Ezen kívül Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás. JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.

ÁLLÁS
+Fiatalos, lendületes futár munkakörre keresünk embereket gödöllői
éttermünkben. Érd.: 06-70-333-2102
+Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát vállal. Tel.: 20/9455-583.
+Opel Gaál Márkakereskedés és Szerviz Autószerelő munkakörbe önállóan
dolgozni tudó, magas szakmai tapasztalattal rendelkező autószerelő kollégát keres. Elvárások: autószerelő vagy technikusi végzettség, gyakorlati
ismeretek, több éves szerelői tapasztalat, gumiabroncs szerelésben való
jártasság, pontos munkavégzés, kulturált megjelenés, csapatszellem, jó
problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil munkahely, változatos
feladatok. Munkavégzés helye: Gödöllő, Rét utca 18. Jelentkezés módja: ha
a fenti állásajánlatunk elnyerte tetszését, a pozíció, megjelölésével küldje el
fényképes önéletrajzát és a végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát
az alábbi címre opelgaal@vnet.hu, vagy 2100 Gödöllő, Rét utca 18.
+Opel Gaál Márkakereskedés és Szerviz Karosszéria lakatos munkakörbe
önállóan dolgozni tudó, magas szakmai tapasztalattal rendelkező kollégát
keres. Elvárások: karosszéria lakatos végzettség, AVI hegesztési tapasztalat
előny, 3-5 éves gyakorlat, önálló, pontos munkavégzés, kulturált megjelenés,
csapatszellem, jó problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil munkahely, változatos feladatok. Munkavégzés helye: Gödöllő, Rét utca 18. Jelentkezés
módja: ha a fenti állásajánlatunk elnyerte tetszését, a pozíció, megjelölésével
küldje el fényképes önéletrajzát és a végzettséget igazoló bizonyítványok
másolatát az alábbi címre opelgaal@vnet.hu, vagy 2100 Gödöllő, Rét utca 18.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat aktuális számát, az alábbi
elérhetőségeken tehet bejelentést: 70/383-1922, 20/525-5366, 70/381-7694.
E-mail: kisgyorgy.tibor@lapterjeszto.hu, info@szolgalat.com, szolgalat@vella.hu
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folytatás a címlapról hiánya, vagy a nem megfelelő
látásjavító eszköz viselése. Szinte minden
korosztály érintett, mert az élet- és
munkakörülmények változásával egyre több
embernek van szüksége korrekcióra. Az élet
ugyanis nem alkalmazkodik a mi látásunkhoz.
Október hónapban e térítés nélküli szolgáltatás
ingyenes látásellenőrzésből és szaktanácsadásból áll.- folytatta az optometrista.
Ez által a magyar lakosság látáskultúráját kívánjuk fejleszteni, éleslátás iránti igényét szeretnénk
felkelteni. A megfelelő látásélességgel biztonságosabban közlekedhetünk, kényelmesebben végezhetjük munkánkat és teljesebb életet élhetünk.
Egy helyesen elkészített szemüveg vagy kontaktlencse nélkül elképzelhetetlen a jó közérzet.
Napjainkban a szemüveg, mint egyszerű látásjavító- eszközből, megjelenésünk egyik legmarkánsabb kiegészítőjévé vált, hiszen az
arcunkon viseljük, amit elsőként a legtöbben
megnéznek. Mellette jó megoldást jelenthet a
kontaktlencse viselése is, melyek alapanyaguknak köszönhetően maximális kényelmet és látásélességet biztosítanak. A kontaktlencse viselés ma
már egyszerű, kényelmes, hétköznapi dolog.
Amennyiben úgy érzi, hogy látása nem
kielégítő, bármilyen problémája akad a látásával, vagy csak egyszerűen kíváncsi, hogy milyen
a látásélessége, keresse fel az EMO Optika
Belvárosi Szemészet-et, ahol szemész szakorvos, diplomás optometrista kontaktológus, és
látszerészek állnak az Ön rendelkezésére!
A legkorszerűbb géppark áll rendelkezésre,
mellyel a látásvizsgálat mellett a kampány adta
lehetőségeken túl október hónapban teljes körű
szemészeti vizsgálatot, szürke hályog- és glaucoma- szűrést, Fundus vizsgálatot a
Semmelweis Egyetem együttműködésével,
illetve korunk legújabb vívmányát, egy világújdonságot, videó centrálást is végeznek. Ennek
célja egy maximálisan személyre szabott
szemüveg elkészítése.
Egyedi gyártású, és a csúcstechnológiát
képviselő Zeiss RVT iTerminal készülék pontos mérései alapján készített szemüvege
erőlködésmentes, 5x precízebb látásélményt
biztosít! Az Ön szemének adatai és szemüveg
viselési szokásai alapján digitális fotó alkalmazásával most még tökéletesebb látásélményhez juthat minden távolságra.
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A Zeiss RVT iTerminal a ma létező legmodernebb eszköz ahhoz, hogy Ön a szemüvegkeret
és lencse kiválasztásánál a lehető legjobban
döntsön. Segíti a keretpróbálást, a lencsekiválasztást és a nagy precizitású mérés biztosítja a személyre szabhatóságot és a pontos
szemüvegkészítést egyaránt.
Az EMO Optika Belvárosi Szemészetben az
egyedülálló és kifinomult mérési módszerekkel
tökéletesen személyre szabott szemüveget
tudunk készíteni az Ön számára.
A Német Rupp&Hubrach kifejlesztett egy új
generációs szemüveglencsét, az YSIS-t, amely
áttöri a multifokális lencsék eddigi korlátait és
széles látóteret, gyors reakcióidőt, valamint
mozgás közben is stabil látásélményt biztosít.
0% KOCKÁZAT - 100% ELÉGEDETTSÉG AJÁNDÉK RÉTEG. Ha Ön az YSIS lencsét
választja, semmit sem kockáztat!
Most minden YSIS lencse mellé a prémium
NANOPERL vagy NANOPERL PURLUX
réteget AJÁNDÉKBA ADJUK!
Az EMO Optika Belvárosi Szemészetben
(Gödöllő, Kossuth Lajos utca 9.) rendelkezésre áll ez a kiváló rendszer.
Üzletünkben rendel: Dr. Haklik Edina
szemész szakorvos
A szolgáltatásaink között szerepel:
• Egészségpénztári Kártya elfogadása
• Ticket Wellnes elfogadása
• Ticket Service beiskolázási utalván
• Ticket Top Premium ajándék utalvány
• SZÉP kártya elfogadása

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anyanyelvi, diplomás, gyakorlott
szakfordítókkal! Kedvezményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u.
2. Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, E-mail:info@ili.hu
+Gyorsszolgálat! Hűtőgép, villanybojler, villanyszerelés, duguláselhárítás
0-24-ig, 2órán belül. 70/264-3660
+Gázkészülék gyorsszerviz. 0-24 óráig. Átfolyó vízmelegítők, cirkók,
kazánok szervize 2órán belül. Tel: 70/264-3660
+Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő rendszerek, garázskapu
szerelés, javítás 2órán belül. 70/264-3660
+KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS. RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás, bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása. Lakások irodák ingyenes
helyszíni felmérése. Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilágosítás:
20/423-4828, www.interiortrans.hu
+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövénynyírás, bozótirtás,
fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti munkák.
Lelkiismeretes, alapos, megbízható munka rendszeresen és alkalmanként
is. Tel: 30/528-7777

+CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt berendezések tisztítása, átépítése, javítása. www.kalyhasmester.hu Tel:
20/5231-094
+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, tanácsadás. Gödöllő,
Szent István tér 5. Tel: 30/592-1856, 30/508-1380
+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, csatornázás, csatorna bekötés,
régi rendszerek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek, konvektorok
tisztítása, javítása. Teljes körű épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527289, 28/476-229

EMO Optika - Belvárosi Szemészet
Gödöllő, Kossuth L. u. 9., Tel.: 28/412-424
www.latasszakerto.hu

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalommal, házhoz megyek.
Számítógép szerelés, rendszer és programtelepítés, vírusirtás garanciával.
Hétvégén is! Tel: 30/333-9201
+AUTOMATA MOSÓGÉPEK, HŰTŐK, fagyasztók, mikrók javítása garanciával, alapáron. Este és hétvégén is! 30/522-1258
+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes árajánlat! Tiszta, rendes munka! Tel: 20/4-359-650
+PARKETTÁS vállal hagyományos és szalagparketta lerakást, csiszolást,
lakkozást. Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, recsegés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.
+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés, vastag gombás,
benőtt köröm szakszerű kezelése, ápolása. Talpmasszázs. 30 év szakmai
háttér. Óvakodjon a házaló, feketén dolgozó kontároktól! Bárándi József
20/532-7275
+KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tetőjavítási munkákat azonnali
kezdéssel vállalok. Tel: 70/361-9679
+SZOBAFESTÉS – MÁZOLÁS – TAPÉTÁZÁS, DÍSZÍTŐ MUNKÁK, külsőbelső festés, laminált parkettázás, burkolás és külső szigetelés. KORREKT
ÁRAK! GARANCIA! Tel: 06-20/55-66-047
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+Diplomás végzettséggel várom kedves vendégeimet gyógy pedikűrre,
manikűrre és műköröm építésre! Bejelentkezés: 06-20-775-7372
+Betegfelügyeletet, ápolást, bevásárlást, takarítást, ügyintézést vállalok.
Tel: 06-20-224-9590
+PARKETTÁS MUNKÁK: csiszolás, lakkozás, javítás, lerakás. Tel: 06-309488-909
+HEGESZTÉST VÁLLALOK! Alumínium, Titán, rozsdamentes acél, szénacél,
öntöttvas egyes fajtái. Lemezmunkák, lézervágás, egyedi alkatrészek tervezése, legyártása. Helyszíni hegesztést is vállalok. 30-2348-138
+Alszik az őr éjszaka? Mi megoldjuk a gondját és spórolunk is Önnek.
Videó távfelügyelet, korszerű, megbízható, nem alszik! Hívjon! VERENA
06-20-772-1008
+Korszerű biztonságtechnikai berendezések telepítése, szerviz. 24 órás
kivonuló szolgálat. VERENA 06-20-772-1008
+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivitelezés, gipszkartonozás,
hideg-meleg burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors,
megbízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel: 20/4359-650
+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható férfi munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmunkák, kerítések készítése, javítások, festések. Tetőjavítás, kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés.
Fakivágás. 30/402-7276
+Vállalom lakások felújítását (kőműves munkák, burkolás, gipszkarton
szerelés, dryvitolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel: 20/628-8185
+Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok, WC-tartályok javítása-cseréje,
csőtörés javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás. Tóth László. Tel:
30/9229-553.
+Szennyvízcsatorna bekötés, teljes körű lakásfelújítás, burkolás, festés,
lakatosmunka. Tóth László. Tel: 30/9229-553.
+Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta munka, elfogadható áron! Tel:
20/9133-165
+Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98
+Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok, házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok gépelését. Érd.: 30-851-8763
OKTATÁS
+ANGOL beszédkészség fejlesztő tanfolyam középfokon: www. toptan.
hu, toptan1999@gmail.com, Mobil:30-224-75-63.
+OVIS és ISKOLÁS ANGOL ÉS NÉMET nyelvtanfolyamok indulnak
ANYANYELVI és DIPLOMÁS magyar nyelvtanárokkal játékos és kommunikatív formában, legmodernebb oktatási anyagokkal. Tanáraink több éves
óvodapedagógiai tapasztalattal rendelkeznek. Óradíj: 800 Ft-tól. I.L.I. Kft.
Gödöllő, Kőrösfői u. 2. Tel.: 28/511-366, info@ili.hu (Ny.sz:13-0295-04)
+Tanulási képességek fejlesztése diákoknak és felnőtt korosztálynak.
TANULNI IS MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk: emlékezetet, figyelmet,
gondolkodást. Tel. 28/415-998, 20/388-4953
+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten minden korosztálynak.
ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE nyelvvizsgára, közép és emelt szintű érettségire
felkészítés. Egész nap. Érd: 30/611-0036 KOLLARICS KATALIN
+MENCELUS Nyelvstúdió. Kiscsoportos (3-4 fő) OROSZ ÚJRAKEZDŐ
nyelvtanfolyam indul szeptemberben, kedd – csütörtök délután. Folyamatos
csatlakozási lehetőség. Tel: 06-30-374-6545 www.mencelus.com
+Élményszerű angol oktatás a British Council tanárával. Filmklub,
olvasókör, kreatív foglalkozások. Minden korosztálynak, kezdőtől a felsőfokig, baba-mama angoltól a nyelvvizsgáig. 0620-446-8317
+HALADÓ OVIS ANGOL CSOPORTBA VÁRUNK néhány 5-6 évest.
Részletek: somag.hu Tel: 06-20-5678-038
+4 éves kisgyermek mellé játékos ANGOL OKTATÁSÁHOZ KERESÜNK jó
angol tudással rendelkező személyt. Érd: +36-30-339-7611
+MATEMATIKA korrepetálás, felkészítés középszintű érettségire, pótvizsgára, középiskolai felvételire közép- és általános iskolásoknak! BME
építészmérnök hallgató. 06-30-701-3415
+Gyakorlott, diplomás tanítónőként ALSÓ TAGOZATOSOK részére
MINDEN TANTÁRGYBÓL és ANGOL nyelvből korrepetálást, óvodások
számára iskola előkészítést vállalok. Házhoz megyek Gödöllőn és
környékén! Tel: 20-443-7884
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Gödöllői Szolgálat
ADÁS~VÉTEL

+MATEMATIKA, FIZIKA, és KÉMIA oktatást vállalok. Hétvégén is. Tel: 0670-554-1395
+Családi Napközit működtető, illetve OKJ-s Gyermek- és Ifjúsági
Felügyelő tanfolyam indul Gödöllőn részletfizetéssel, kedvezménnyel!
Jelentkezni: SOMA Optimus Kft. Gödöllő, Dózsa György út 18. I/2. H-P: 1016h Tel: 28/787-636, 0670/372-57-96 www.somaoptimus.hu (Ny.sz:
00540-2011)
+MAGÁNNAPKÖZI indul tapasztalt, megbízható, leinformálható pedagógusok vezetésével, 13-17 óra között, kis létszámú csoportokban, 1-6. osztályos diákok részére, kellemes, nyugodt, tiszta környezetben, házhozszállítással is. A foglalkozások célja a mindenkori házi feladat elkészítése,
felzárkóztatás, tehetséggondozás, gyakorlás, a hiányosságok korrekciója,
konfliktuskezelés, mentorálás vmint kultúrált szabadidős tevékenység biztosítása. Érdeklődésüket tisztelettel a 30/210-5058 telefonszámra várjuk.

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISEKET, PAPÍRRÉGISÉGEKET VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230
+Eladó 80 literes hőtárolós gázbojler + füstcsövek. Januárig még
garanciális. Tel: 30/8545-896
+Remsey Jenő festményt keresek. 06-28-418-230 este
+ALMA VÁSÁR! Újra várjuk régi és új vásárlóinkat csányi
almáinkkal (télálló). Fajták: Idared, Jonatán-starking keverék
(KR:11), zöldalma, apró alma (vegyes), léalma (vegyes). Cím:
Gödöllő, Erkel F. u. 1. Tel: 28/411-298, 06-20-435-9650
+4 db parapetes gázkonvektor füstcsövekkel együtt eladó.
5.000,-Ft/db, egyben az egész 15.000,-Ft. Tel: 06-30-211-0580
+FAKERETES TÜKÖR ELADÓ. 86x186 cm. Érd: 06-20-414-7163
+TÜZÉPRŐL SZÁRAZ AKÁC, TÖLGY TÜZIFA ELADÓ. Hasítva:
2.200,-Ft/q. Gödöllőn azonnali kiszállítással. 0620/2922-405,
0631/321-2961
+5x2 nm felvonulási KONTÉNER és kb 90 m3 TÖLTŐFÖLD eladó,
ill. 1 hetes turbó diesel FIAT FIORINO + 1 db autó tartozékként.
JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
+Azonnali készpénz fizetés mellett elcserélem kifogástalan
állapotú, négy éves Opel Astra 1.4. Enjoy típusú autómat, más
hasonló kategóriájú, legfeljebb egy éves használt személygépkocsira. Tel.: 30/6342-172.
EGYÉB
+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos mézet közvetlenül
a termelőtől! Hárs-erdeiméz 1500,-Ft, Méz 2012 1800,-Ft +üveg,
720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget cserébe elfogadok.
Szabó György Gödöllő, Lovas u. 3. Tel: 28/417-913
+A 20 éves, gödöllői Cavaletta Nőikar szoprán I. szólamába
szeretettel vár új kórustagokat. Felvételi követelmény nincs, de
fontos az éneklés szeretete, a pontosság és a szép, magas szoprán énekhang. További információkért bátran hívható Kufferstein
Nelli kórustitkárunk: 20/5010-190
+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Méhészetből! Akác-,
virág-, hárs-, erdei-, ámor-, gesztenye-, repce krém-, selyemfű-,
lépesméz kapható. 3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721
+Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-583.
+Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.: 20/9455-583.

15

16 Gödöllői Szolgálat

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: OKTÓBER 24.
A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Dumon Daphne Helena, Erzsébet Királyné krt. 1., Pintér Terézia,
Kikerics u. 15.
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Székely Gábor, Eperjes u. 6., Fekete Annamária, Erzsébet királyné
krt. 1.
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Gugó András, Ripka F. u. 11.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Soós Árpádné, 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 13. , Kalydy Endréné, Tátra u. 3.
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft-os vásárlási utalványát nyerte: Kaszás Anikó, Kökény u. 33., Nagypál
Sándor, Fenyves köz 36.
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